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SLOVO ÚVODOM
Pri pohľade na skončený rok mnohých zaujímajú len čísla,
ekonomické údaje, štatistiky, fakty. Výročná správa musí
obsahovať aj tieto údaje. Dávajú istý obraz o celkovom stave
organizácie a jej činnosti.
Charita však nie je len o ukazovateľoch, v strede nášho záujmu
musí byť chudobný. Pri stretnutiach s kňazmi a veriacimi vo
farnostiach, prípadne s inými organizáciami, zazneli nové
podnety a nápady, ktoré by charita mohla riešiť. Niektoré z nich nepatria do centra pozornosti charity a majú
ich riešiť iné inštitúcie. Sú problémy, ktoré môžu riešiť účinne dobrovoľníci vo farnostiach.
Poslaním charity je byť nablízku tým, ktorí trpia, ktorí sú vyčlenení na okraj. Slovami Sv. Otca Františka : „Sme
povolaní, aby sme v nich objavili Krista; aby sme im prepožičali svoj hlas na pomoc v ich problémoch, ale sme
povolaní aj na to, aby sme boli ich priateľmi; aby sme ich počúvali, chápali a prijímali tajomnú múdrosť, ktorú
nám Boh chce dať ich prostredníctvom. Naša úloha spočíva nielen v činnostiach alebo programoch pomoci a
podpory; to, čo Duch Svätý uvádza do pohybu, nie je prehnaný aktivizmus, ale predovšetkým pozornosť
venovaná druhému tak, akoby sme ho „pokladali za seba samého“. (EVANGELII GAUDIUM 198-199)
To je ukazovateľ, ktorý by nás mal zaujímať pri pohľade na predchádzajúci rok a súčasnú činnosť. Ďakujem
všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom charity za ich obetavosť a milosrdenstvo, ktoré prejavujú v službe
núdznym. A ďakujem aj Vám všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispievate k službe CHARITY.
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Peter Birčák
riaditeľ Diecéznej charity Žilina
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O NÁS

Diecézna charita Žilina

je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Jej
poslaním je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby, vzdelávacie
programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu,
národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie.
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. Ministerstvo kultúry SR
dňom 12. 11. 2008 zapísalo Diecéznu charitu Žilina do evidencie právnických osôb.
Diecézna charita Žilina je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho
kraja pod č. 2/2008/OSV v súlade so zákonom 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.
Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracuje s
ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.
Predložená Výročná správa 2014 sumarizuje hlavné údaje o činnosti vykonávané jednotlivými zriadenými
účelovými zariadeniami Diecéznej charity Žilina za rok 2014.
Zákon č. 448/2008 Z. z. je citovaný v znení platnom ku dňu 31. decembra 2014.
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TERÉNNE FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Zriadené účelové zariadenia:
Charitatívna služba v rodinách v Žiline

Sociálne služby poskytované v rámci zriadeného účelového zariadenia:




opatrovateľská služba
požičiavanie pomôcok
prepravná služba

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z. z.
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
Opatrovateľskou službou sa vykonávajú úkony:
a) sebaobslužné úkony – týkajúce sa osobnej hygieny, pomoci pri podávaní jedla a pri pití, pri obliekaní
a vyzliekaní, pri použití WC, pri presune na vozík a na lôžko, v oblasti mobility a motoriky
b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť – zahŕňajúce nákup, bežné upratovanie v domácnosti,
starostlivosť o bielizeň a lôžko a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním
domácnosti
c) základné sociálne aktivity – zahŕňajúce sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných
záležitostí, predčítanie a tlmočenie pre nepočujúce fyzické osoby
d) dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít

Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať na
dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie
pomôcky.

Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
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AMBULANTNÉ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Zriadené účelové zariadenia:
Dom charity sv. Vincenta v Žiline
Dom charity sv. Gianny v Čadci
Dom charity sv. Krištofa v Martine

Sociálne služby poskytované v rámci zriadených účelových zariadení:







nocľaháreň
nízkoprahové denné centrum
práčovňa
stredisko osobnej hygieny
sociálne poradenstvo
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Nocľaháreň
Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nocľahárni fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu,
že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje fyzickej osobe v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej
dôstojnosti. Rozumieme ním aj použité ošatenie a obuv. Zahŕňa aj prijímanie hračiek, kníh a nábytku.

Nízkoprahové denné centrum
Podľa § 24b zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nízkoprahovom dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
V nízkoprahovom dennom centre sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
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AMBULANTNÉ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Práčovňa
Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v práčovni utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Stredisko osobnej hygieny
Podľa § 60 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v stredisku osobnej hygieny utvárajú podmienky na vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Sociálne poradenstvo
Podľa § 19 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho
poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona č.
448/2008 Z. z.
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
Sociálne poradenstvo nadväzuje na prvú sociálnu pomoc a je určené tým ľuďom, ktorí sú ochotní po
zmiernení hmotnej núdze riešiť svoju situáciu. V spolupráci s klientmi hľadáme príčiny a možné spôsoby
riešenia tohto stavu. Sociálne poradenstvo je poskytované po príchode z výkonu trestu, v prípadoch
dlhodobej nezamestnanosti, pri vybavovaní sociálnych dávok, osobných dokladov, prihlasovaní na úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Forma poskytovania sociálneho poradenstva:
a) ambulantná – poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do
zariadenia
b) terénna – poskytuje sa fyzickej osobe v jej prirodzenom fyzickom prostredí

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Podľa § 20 zákona č. 448/2008 Z. z. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná
činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri
vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní
písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v
záujme fyzickej osoby.
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AMBULANTNÉ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Pomoc bola poskytovaná v nasledovných oblastiach:
a) Zákon č. 448/2008 Z. z. a s ním súvisiace právne predpisy
Pomoc pri vybavovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Občan je poučený o možnostiach poskytnutia peňažných príspevkov. Pomoc pri písaní odvolaní voči
rozhodnutiam orgánov štátnej správy, informácie o výhodách vyplývajúcich z preukazu občana so
zdravotným postihnutím, pomoc pri ich vybavení a pod.
b) Jednorazové finančné výpomoci zo samosprávnych orgánov na preklenutie nepriaznivého obdobia
c) Výkon práce a pomoc pri hľadaní zamestnania
d) Styk rodiča s maloletým dieťaťom
e) Rodinné problémy
f) Korešpondencia s rôznymi inštitúciami
g) Pomoc pri vybavovaní úplného invalidného dôchodku
h) Pomoc pri spisovaní žiadostí do domova sociálnych služieb a rôznych iných návrhov
i) Náhradné výživné
j) Štipendiá
k) Bývanie a problémy súvisiace s bývaním
l) Vybavovanie osobných dokladov
Ďalšie služby podľa potrieb konkrétneho klienta:
a) návštevná - je určená klientom, ktorí žijú osamelo, vo svojom okolí izolovane a má pomáhať
postupnému nadviazaniu kontaktu klienta s okolím
- v prípade hospitalizácie našich stálych klientov v nemocnici alebo ich umiestnením v
zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme pravidelnú návštevnú službu
b) dopravná - je určená len stálym klientom. Podľa našich možností a zvážení situácie klienta
zabezpečujeme dopravu do nemocnice, zdravotníckeho zariadenia a pri vybavovaní
úradných a súkromných záležitostí klienta.
c) duchovná - spočíva v sprevádzaní klienta na životnej ceste s prihliadnutím na duchovné potreby.
Podľa potreby a záujmu klienta sprostredkujeme aj službu kňaza k sviatosti zmierenia
a k sviatosti pomazania chorých.

Denný stacionár
Podľa § 40 sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na
určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
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TERÉNNE FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Charitatívna služba v rodinách v Žiline
Vedúci: Mgr. Zuzana Žídeková
Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 724 65 47
E-mail: chsr.za@gmail.com

Charitatívna služba v rodinách poskytuje tieto sociálne služby:
 opatrovateľskú službu
 požičiavanie zdravotníckych pomôcok
 prepravnú službu
 základné sociálne poradenstvo.

Opatrovateľská služba je zameraná na pomoc fyzickým osobám odkázaným na pomoc iných fyzických osôb
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa
§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. priamo v ich domácom prostredí.

8
Úkony sebaobsluhy: pomoc pri osobnej hygiene, celkovom kúpeli, kŕmenie, pomoc pri pití, pomoc pri
obliekaní a vyzliekaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie, prebaľovanie a i.
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť: nákup, príprava jedla, donáška jedla, umytie riadu, bežné
upratovanie, pranie, žehlenie, administratívne úkony a i.
Základné sociálne aktivity: sprievod k lekárovi, na úrady, predčítavanie pre nevidiacich, tlmočenie pre
nepočujúcich a i.
Dohľad v určenom čase alebo nepretržitý.
Počas roku 2014 sme poskytli opatrovateľskú službu 35 obyvateľom mesta Žilina. Opatrovateľskú službu
poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.30 hod. a nepretržitú opatrovateľskú službu sme
poskytovali podľa potreby a priania klientov (vo večerných hodinách a počas víkendov a sviatkov). Túto
službu využilo počas roka 15 klientov.
Z celkového počtu klientov sme 5 doopatrovali a jeden bol umiestnený v špecializovanom zariadení. Do
opatrovateľskej starostlivosti mesta Žilina sme presunuli 5 klientov.
V roku 2014 požiadalo o našu službu 18 žiadateľov, mohla byť však poskytnutá len 8 z nich. O nepretržitú
opatrovateľskú starostlivosť požiadalo 5 žiadateľov, ktorým sme vyhoveli. Na konci roka 2014 sme mali 9
opatrovateliek zamestnaných na trvalý pracovný pomer a 4 opatrovateľky na dohodu o vykonaní práce. Pri
výkone opatrovateľskej služby dbajú opatrovateľky na individuálny prístup ku každému klientovi, rešpektujú
jeho slobodnú vôľu, zachovávajú jeho dôstojnosť, povzbudzujú ho k sebestačnosti a sebarealizácii.
Počas roku nám pomáhala 1 dobrovoľníčka. Sme jej veľmi vďační a vážime si to, že obetovala svoj voľný čas
na pomoc druhým.
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Naše projekty:
Zelená pre seniorov 2014 - projekt „Aktívni a užitoční aj v starobe“ – zorganizovali sme tvorivé dielne pre
aktívnych a pasívnych seniorov v spolupráci s Domom charity sv. Kamila a Farskou charitou Žilina-Solinky.
Cieľom bolo aktívne a zmysluplné využitie voľného času seniorov, ich motivácia k sebestačnosti
a sebarealizácii. Seniori si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri tkaní na tkáčskych krosnách, pri pletení košíkov,
odlievaní sviečok či modelovaní hliny. Svoje fyzické schopnosti pretrénovali pri turnaji v petangu a kolkoch.
Podpora tvorivých dielní spoločnosťou Kia Motors Slovakia, vďaka ktorej sme mohli zabezpečiť chýbajúci
materiál na tvorivé dielne so seniormi.
Nadácia SOCIA - Fond Lienky pomoci - projekt „Spoločné prekonávanie bariér“ - zakúpenie zdravotníckych
pomôcok, ktoré pomáhajú seniorom a ich blízkym vytvoriť podmienky, aby mohli čo najdlhšie zostať vo
svojom prirodzenom domácom prostredí, ale tiež podporiť seniorov v ich sebestačnosti a začlenení do
spoločnosti. Taktiež pomáhajú a uľahčujú opatrovateľkám starostlivosť o imobilných seniorov.
Vzdelávanie opatrovateliek cez projekt Slovenskej katolíckej charity a Rakúskej charity v programe „Train to
Care“ - opatrovateľky sa mohli vzdelávať v rôznych oblastiach, napr. komunikácia a starostlivosť o osoby
trpiace demenciou, kinestetika v opatrovateľstve, starostlivosť v poslednej fáze života, riešenie konfliktov pri
opatrovaní a i.
Sv. omša za zomrelých klientov a stretnutie s pozostalými - už po tretíkrát sme sa stretli v Katedrále
Najsvätejšej Trojice v Žiline pri sv. omši, ktorá bola obetovaná za duše našich zomrelých klientov. Pozvaní boli
pozostalí, s ktorými sme sa stretli vo farskom centre N3 pri občerstvení a pospomínali na našich drahých
zosnulých.
Tréningy pamäte - opatrovateľky, ktoré sú vyškolené v tejto oblasti, sa stretávajú spoločne s klientmi v Dome
charity sv. Kamila alebo priamo v teréne a popri opatrovateľskej činnosti si nájdu čas aj na zlepšovanie
pamäťových a fyzických schopností. Klienti sa na tieto stretnutia veľmi tešia.
Zbierka potravín v spolupráci s Tesco Stores SR a.s. – zapojili sme sa do zbierky potravín, aby sme aspoň
trochu pomohli zmierniť chudobu rodín odkázaných na túto pomoc.
Vianočné trhy – zúčastnili sme vianočných trhov v Žiline a ponúkali sme výrobky z tvorivých dielní tým, ktorí
mali záujem o činnosť Diecéznej charity Žilina.
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, či už finančne alebo materiálne.
Opatrovateľskú službu dopĺňame aj ďalšími službami podľa potrieb klientov:
 sociálna – spočíva v sociálnom poradenstve priamo v domácnostiach klientov, pomoc pri vybavovaní
zdravotníckych pomôcok, peňažných príspevkov, kontaktovanie s ostatnými zariadeniami, ktoré
poskytujú ďalšie sociálne služby, pomoc príbuzným pri orientovaní sa v sociálnych službách,
predpisovanie a výber liekov. Počas roku sme poskytli túto službu najmenej 50 klientom, okrem
telefonického poradenstva.
 návštevná – je určená naším klientom, ktorí sú prechodne hospitalizovaní v zdravotníckych
zariadeniach. Niektorí z nich nemajú rodinných príslušníkov ani známych, alebo sú narušené rodinné
vzťahy. Taktiež nezabúdame na našich bývalých klientov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach a občas
ich navštívime.
 duchovná – sprostredkovanie kňaza ku sviatosti zmierenia alebo k sviatosti pomazania chorých,
vybavenie pohrebu, ak klient nemal žiadnych príbuzných.
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Požičiavanie zdravotníckych pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
Máme k dispozícii nemocničnú posteľ, polohovacie postele, invalidný vozík, antidekubitné matrace,
antidekubitné podložky, WC stoličku, chodítka, stoličky do vane, bioptron. Tieto pomôcky požičiavame na
určitý čas, pokiaľ si klient nevybaví svoju vlastnú pomôcku. Počas tohto roka využili túto službu 15 klienti.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Túto službu sme začali poskytovať v októbri 2014 a do konca roka ju využil 1 klient.

10
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Dom charity sv. Vincenta v Žiline
Vedúci: Mgr. Rastislav Kolman
Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel./fax: +421 41 724 47 95
E-mail: dchvincent.za@gmail.com

Dom charity sv. Vincenta je kombinované zariadenie zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb a poskytovanie
základného a špecializovaného poradenstva v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. Poskytuje komplex služieb
zameraný na pomoc ľuďom, ktorí sú z dôvodu sociálnej neprispôsobivosti bez prístrešia. Snaží sa o
komplexné riešenie problematiky ľudí, ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov. Poskytuje charitatívne a sociálne služby ľuďom bez domova a v núdzi.
V rámci Domu charity sv. Vincenta môžu klienti využiť nasledovné sociálne služby: nocľaháreň, nízkoprahové
denné centrum, stredisko osobnej hygieny, základné a špecializované sociálne poradenstvo. Klientom, ktorí
sú ochotní spolupracovať na zmene spôsobu života, poskytujeme sociálnu prevenciu a možnosť zúčastniť sa
resocializačných aktivít. Počas roku 2014 uvedené sociálne služby využilo 375 klientov, z toho 289 mužov a 86
žien.
Kapacita nocľahárne je 25 miest. V priebehu roka 2014 sme poskytli 8 759 nocľahov 155 klientom. Počas
zimných mesiacov sme rozšírili kapacitu o ďalších 10 miest (tzv. „nízkoprahová nocľaháreň“) a poskytli sme
možnosť nocľahu aj klientom pod vplyvom alkoholu, aby pri mínusových hodnotách vonku nezamrzli.
Počet klientov nízkoprahového denného centra bolo 375, z toho 289 mužov a 86 žien. V rámci
nízkoprahového denného centra sme poskytli stravu 229 klientom. Poskytovanie stravy spočíva v podaní
jedného teplého jedla denne (výdaj 3 040 polievok a 45 398 ks pečiva).
Stredisko osobnej hygieny v roku 2014 využilo 198 klientov (16 žien, 182 mužov), v ktorom mali umožnené
sprchovanie, holenie a strihanie. Počet klientov práčovne bol 43.
Výdaj šatstva a obuvi v šatníku využilo 148 klientov, nevyhnutné ošatenie a obuv poskytujeme nielen ľuďom
bez domova, ale aj ľuďom, príp. rodinám zo slabších sociálnych vrstiev.
Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 41 klientov. Bolo im
poskytnuté základné sociálne poradenstvo a následne využili služby v rámci nášho zariadenia. Naša
vyhľadávacia činnosť – streetwork nám pomáha v lepšej komunikácii s klientmi, keďže sú oslovení v ich
prirodzenom prostredí.
Základné sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou a terénnou formou, túto službu v roku 2014
využilo 375 klientov. Špecializované sociálne poradenstvo sa zaoberá zistením príčin vzniku, charakteru
a rozsahu problému osoby, príp. rodiny, ktorej sa pomoc dotýka. Poskytujeme ho ambulantnou i terénnou
formou, špecializované sociálne poradenstvo sme poskytli 219 klientom.
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Sociálna prevencia predstavuje spoluprácu klientov, ktorí sú aktívni v zmene spôsobe svojho života. Počas
roka týmto klientom umožňujeme zasielanie pošty na adresu Domu charity sv. Vincenta, v roku 2014 túto
možnosť využilo 133 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich finančných prostriedkov, pričom túto
službu využilo 83 klientov.
Resocializačné aktivity sú určené pre ľudí bez domova, prepustených z výkonu trestu, závislých na alkohole
alebo psychotropných látkach a ľudí so zníženou schopnosťou pohybovať sa v sociálnom prostredí.
Resocializačné aktivity vykonávame v troch stupňoch:
V I. stupni resocializačného programu sme v roku 2014 zapojili 35 klientov, ktorí vykonávali časovo a fyzicky
menej náročné práce v zariadení.
II. stupeň resocializačného programu predstavujú viacdňové brigády pod dozorom sociálneho pracovníka,
v roku 2014 sme mali možnosť zapojiť 3 klientov do skupinových a jednorazových brigád.
Cieľom III. stupňa resocializačného programu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí bez stáleho bývania ich
vlastným pričinením. Program realizujeme distribúciou pouličných časopisov Nota Bene a Cesta.
Počas roka 2014 predávalo časopis Nota Bene 42 aktívnych predajcov, z ktorých bolo novo zaregistrovaných
19 predajcov. Spolu predali 25 263 ks. Časopis Cesta distribuovalo 7 predajcov, ktorí spolu predali 1 809
kusov. Novo zaregistrovaní boli 5 predajcovia.
V priebehu roka 2014 mali možnosť odpracovať trest povinnej práce 3 odsúdení. Ďalej sme v období od 3.
novembra 2014 do 31. decembra 2014 umožnili 3 občanom v hmotnej núdzi evidovaným na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline odpracovať 32 hodín mesačne dobrovoľníckej činnosti na základe
zmluvy medzi uvedeným úradom práce a Diecéznou charitou Žilina.
Do našich aktivít a služieb sa snažíme zapájať aj dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri vydávaní stravy
v nocľahárni, pri realizovaní našich duchovných a spoločenských akcií. Tento rok sa do aktivít zapojilo 7
dobrovoľníkov.

Aktivity v roku 2014:
Sväté omše - počas celého roka, vždy prvú stredu v mesiaci, sv. omše slúžil vdp. Michal Melišík v priestoroch
nízkoprahového denného centra pre klientov a zamestnancov.
Krížová cesta - dňa 18. apríla sa konala krížová cesta v Dome charity sv. Vincenta a priľahlých priestoroch, na
ktorej sa zúčastnili zamestnanci a klienti nášho zariadenia.
Rodinný deň v Kia Motors Slovakia - dňa 7. júna sme sa zúčastnili na podujatí v Kia Motors Slovakia
v Tepličke nad Váhom, na ktorom sme prezentovali výrobky našich klientov z tvorivých dielní spolu
s ostatnými zariadeniami Diecéznej charity Žilina.
Púť klientov do Šaštína - dňa 9. augusta putovalo 40 našich klientov do Šaštína, ktorú zorganizovali Sestry
Matky Terezy spolu s našimi dvoma zamestnancami. Cestou späť navštívili mesto Trenčín.
Slávnosť sv. Vincenta de Paul - dňa 27. septembra si pripomíname patróna nášho zariadenia sv. Vincenta de
Paul. Tento sviatok sme oslávili dňa 2. októbra v príjemnej sviatočnej atmosfére. Najskôr sa klienti zapojili do
vedomostného kvízu. Následne sa premietal film s náboženskou tematikou. Pre klientov bol pripravený
slávnostný obed a občerstvenie.
Duchovno-vzdelávacie aktivity - od septembra 2014 sa konajú každý štvrtok ráno stretnutia pri spoločnej
modlitbe svätého ruženca a následne klienti súťažia pri vedomostných súťažiach formou kvízov,
osemsmeroviek a hádaniek z rôznych oblastí kultúry, politiky, športu či teológie.
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Kultúrny štvrtok - štvrtok sa premieta film s humánnym zameraním podľa vlastného výberu klientov.
Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi v spolupráci s Tesco Stores SR a.s. sa konala v dňoch 10. - 15. novembra
2014. Vyzbierané potraviny a hygienické a čistiace prostriedky sme posunuli do rodín, ktoré sa nachádzajú
v ťažkej životnej situácii.
Vianočné trhy - spolu s ďalšími charitnými zariadeniami sme sa zúčastnili vianočných trhov v Žiline, v rámci
ktorých sme informovali o našich aktivitách a záujemcovia mohli podporiť našu činnosť.
Divadelné predstavenie – dňa 14. decembra sa zúčastnili klienti divadelného predstavenia „Jánošík podľa
Vivaldiho“. Ochotnícke divadlo Driak zo Zborova nad Bystricou bezplatne odohralo predstavenie pre ľudí bez
domova, ktoré sa hralo v divadelnej sále u kapucínov v Žiline.
Program Darujte Vianoce 2014 - vďaka podpore Nadácie Orange sa 23. decembra konala Štedrá večera pre
60 ľudí bez domova. Pred večerou sa prihovoril prítomným vdp. Zdeno Pupík a požehnal štedrovečerné jedlo.
Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý pripravili študenti Gymnázia sv. Františka z Asissi v Žiline. Všetci
zúčastnení boli tiež obdarovaní praktickými vianočnými darčekmi.
Prax študentov - počas celého roka poskytuje Dom charity sv. Vincenta odbornú prax študentom vysokých
škôl, počas ktorej si môžu priamo v praxi vyskúšať prácu s cieľovou skupinou – ľuďmi bez domova.
Dobrovoľníci - počas roka nám pravidelne pomáhala 1 dobrovoľníčka, ktorá je profesionálna kaderníčka
a dobrovoľnícky strihala ľudí bez domova v nízkoprahovom dennom centre.
Spolupráca - nadviazali sme spoluprácu s Broumovskou diakoniou, sociálne družstvo, ktorá spočíva v
distribúcii nepoužiteľného šatstva pre ich sociálne družstvo. Toto občianske združenie podporuje pracovnú
a sociálnu integráciu znevýhodnených osôb do spoločnosti vytváraním pracovných príležitostí. Dom charity
sv. Vincenta úzko spolupracuje s rehoľou Sestry Panny Márie Útechy v Žiline, ktorá prevádzkuje nocľaháreň
pre ženy. Ďalej spolupracujeme s Misionárkami Lásky – Sestry Matky Terezy v Žiline, ktoré sa tiež starajú
o ľudí bez domova a Útulkom Dobrého Pastiera v Kláštore pod Znievom pod vedením vdp. Vladimíra
Masláka.
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Dom charity sv. Gianny v Čadci
Vedúci: Bc. Eva Ondrušková
Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
Tel./fax: +421 41 432 40 88
E-mail: dchgianna.ca@gmail.com

Dom charity sv. Gianny je kombinované zariadenie zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb v súlade so zákonom č.
448/2008 Z. z. Poskytuje komplex služieb zameraný na pomoc občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej
neprispôsobivosti bez prístrešia. Snažíme sa o komplexné riešenie problematiky ľudí, ktorí sú v hmotnej a
sociálnej núdzi z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Poskytuje charitatívne a sociálne služby ľuďom
bez domova a v núdzi.
Nízkoprahové denné centrum poskytuje služby celoročne a v roku 2014 využilo tieto služby 149 núdznych
(59 žien, 90 mužov). V porovnaní s rokom 2013 je to mierny pokles o 2,6 %, menej o 4 ľudí.
Nocľaháreň pre mužov sa nachádza v suterénnych priestoroch, nocľaháreň pre ženy je na poschodí. Počas
celého roka navštívilo nocľaháreň 70 ľudí (21 žien, 49 mužov), celkovo 5 505 prenocovaní.
Špecializované sociálne poradenstvo sme poskytli mesačne cca. 69 klientom. V porovnaní s rokom 2013 je to
v priemere mesačne viac o 13 klientov.
V rámci resocializácie predávajú klienti pouličný časopis Nota Bene a časopis Cesta za účelom zlepšenia
finančnej situácie. Taktiež prebiehajú ručné práce - výroba drevených ružencov, krížikov, vianočných
a veľkonočných pohľadníc a ozdôb.
V Dome charity sv. Gianny poskytujeme službu šatníka, ktorú využívajú hlavne viacpočetné rodiny. Túto
službu zabezpečujú naši dobrovoľníci, ktorých pomoc je nenahraditeľná.

Aktivity v roku 2014:
Uskutočňujeme pravidelné duchovné obnovy s vdp. Michalom Melišíkom, modlitby sv. ruženca, štvrtkové
filmové večery.
Zúčastnili sme sa Celoslovenskej púte charít dňa 3. októbra 2014 v Šaštíne. Dňa 19. novembra 2014 sme
otvorili dvere zariadenia pre verejnosť, navštívili nás dobrovoľníci, sponzori a podporovatelia.
Aktívne sme sa zapojili do potravinovej zbierky v predajni Tesco Stores SR a.s. v Čadci v dňoch 11. - 15.
novembra 2014. Uskutočnili sme spolu so žiakmi Cirkevnej základnej školy v Skalitom mikulášsku besiedku
a obdarovali sme 50 rómskych detí.
Vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sme kompletne
zrekonštruovali strechu, zateplili budovu zariadenia z južnej časti a vymenili okná za nové plastové.
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Dom charity sv. Krištofa v Martine
Vedúci: Ing. František Kočalka
Kollárova 24, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 427 06 51
E-mail: dchkristof.mt@gmail.com

Dom charity sv. Krištofa v Martine poskytuje sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre ľuďom bez
domova, závislým na alkohole a psychotropných látkach, prepusteným z výkonu trestu a ľuďom v núdzi.
Dom charity sv. Krištofa je zariadenie zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb, na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (jedlo, šatstvo, osobná hygiena)
a na poskytovanie sociálneho poradenstva. Zároveň realizuje resocializačné aktivity. Účelom domu je posilniť
vnútornú motiváciu klientov k riešeniu svojej sociálnej situácie a aktivizovať svoje schopnosti na získanie
novej šance pre dôstojný život.
Počas roka 2014 sme poskytli naše služby 360 ľuďom. Trest povinnej práce vykonalo v našom zariadení 17
odsúdených a spolu odpracovali 2 456 hodín.
Na základe zmluvy medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine a Diecéznou charitou Žilina si
dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne odpracovalo 16 ľudí. V priebehu roku 2014 sme pomohli
7 ľuďom bez domova vybaviť ubytovanie v súkromí a ďalším sme pomohli s umiestnením v zariadení Dobrý
Pastier v Kláštore pod Znievom.
Prostredníctvom resocializačného programu predaja časopisu Cesta sme pomohli 2 klientom zlepšiť ich
sociálnu situáciu. V rámci sociálnej prevencie pre našich klientov organizujeme aj ďalšie aktivity, ako sú
možnosti zasielania pošty na adresu Domu charity sv. Krištofa, možnosť uloženia finančných prostriedkov,
vykonávanie nenáročnej práce pre naše zariadenie, napr. dovoz, pílenie a rúbanie palivového dreva,
vykonávanie poriadku v objekte zariadenia a v jeho okolí. V ďalšom stupni resocializačného programu
zabezpečujeme našim klientom brigády aj s ubytovaním, hlavne v poľnohospodárskej výrobe.
Pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti našich klientov, ktorí boli vyradení zo svojho obvodu, sme cestou
žiadostí cez Žilinský samosprávny kraj zabezpečili pre nich nových obvodných lekárov, pridelených
samosprávnym krajom.
V priebehu roku 2014 sa nám podarilo zrealizovať zamrežovanie časti okien v zariadení z dôvodu vykradnutia
zariadenia. V tomto sa bude pokračovať aj v budúcom období. Realizácia prebiehala tak, že materiál
zabezpečilo mesto Martin a samotné zamrežovanie občianske združenie Dobrý Pastier v Kláštore pod
Znievom. V roku 2014 sa pokračovalo v sprístupnení zariadenia v zimnom období klientom aj v sobotu,
nedeľu a vo sviatok formou spolupráce s dobrovoľníkmi farskej charity Martin-mesto. V spolupráci
s dobrovoľníkmi farskej charity prebiehalo vyhľadávanie a potravinová pomoc chudobným a viacdetným
rodinám.
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Aktivity v roku 2014:
V dňoch 4. - 11. októbra 2014 bola v zariadení umiestnená zázračná medaila Panny Márie od sestier
vincentiek.
V októbri navštívil naše zariadenie žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý povzbudil dobrovoľníkov
k pomoci núdznym.
V dňoch 10. - 15. novembra 2014 sa uskutočnila úspešná zbierka potravín v spolupráci s Tesco Stores SR a.s.
Vďaka štedrosti ľudí sme pomohli viacerým chudobným rodinám v Martine a okolí.
Tradične sa konala Štedrá večera pre ľudí v núdzi. Mesto Martin zabezpečilo rezne so šalátom, pomohli nám
tiež dobrovoľníci miestnej farskej charity a občianske združenie Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom.
V posledný deň roku sme vďaka podpore mesta uvarili chutnú kapustnicu.
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Zriadené účelové zariadenia:
Dom charity sv. Kamila v Žiline
Dom charity sv. Gianny v Čadci

Sociálne služby poskytované v rámci zariadení:






domov sociálnych služieb
zariadenie pre seniorov
útulok
sociálne poradenstvo
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Domov sociálnych služieb
Podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.
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Zariadenie pre seniorov
Podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba
a)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., alebo
b)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
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5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Útulok
Podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v útulku fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
5. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
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Dom charity sv. Kamila v Žiline
Vedúci: Mgr. Katarína Mitková
Framborská 6, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 64 76
E-mail: dchkamil.za@gmail.com

Dom charity sv. Kamila je kombinovaným zariadením: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a
denný stacionár. Celková kapacita je 26 miest (z toho 15 miest pre domov sociálnych služieb, 11 miest pre
zariadenie pre seniorov, 6 miest pre denný stacionár), v roku 2014 sme mali 37 prijímateľov sociálnych
služieb.
Starostlivosť v našom zariadení poskytujeme na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
Cieľom našich služieb je poskytovať:
 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy – tzv.
opatrovateľské a ošetrovateľské úkony, ktoré zabezpečuje 10 charitatívnych sestier v nepretržitej
prevádzke
 ošetrovateľskú starostlivosť - koordinuje a zabezpečuje hlavná zdravotná sestra spolu s ďalšou
zdravotnou sestrou zariadenia
 základné sociálne poradenstvo - poskytuje sociálny pracovník zariadenia, ktorý tiež koordinuje
záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity klientov. Podieľa sa na plánovaní poskytovania sociálnych
služieb obyvateľom. Vypracováva individuálny rozvojový plán (podľa aktuálnych potrieb klienta)
a koordinuje jeho napĺňanie v spolupráci s ďalšími zamestnancami. Prioritou je udržiavať čo najužší
kontakt s pôvodnou rodinou a prirodzeným prostredím obyvateľa.
Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je spolupráca s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci nám pomáhajú pri
rôznych spoločenských udalostiach organizovaných pre obyvateľov zariadenia, najčastejšie pri ich
sprevádzaní na vychádzky do mesta a i. V roku 2014 sa zapojilo do aktivít 5 aktívnych dobrovoľníkov.
Duchovnú správu v zariadení zabezpečuje Rehoľa bratov dominikánov. Klienti majú možnosť navštevovať
kaplnku priamo v Dome charity sv. Kamila, kde sa pravidelne slúžia sv. omše.

Aktivity v roku 2014:
V spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci podujatia Nadácie Pontis NAŠE MESTO 2014 si naši seniori pozreli
priestory Bytčianskeho sobášneho paláca s priľahlou záhradou a pochutnali si na zmrzlinovom pohári.
Vďaka úspešnému projektu sme prostredníctvom zamestnaneckého grantu Kia Motors Slovakia
zrekonštruovali kúpeľňu v zariadení.
Tradične sa počas roka konali oslavy nášho patróna sv. Kamila, jarná púť na horu Živčáková v Turzovke,
Mikulášske posedenie a vystúpenie koledníkov.
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Dom charity sv. Gianny v Čadci
Vedúci: Bc. Eva Ondrušková
Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
Tel./fax: +421 41 432 40 88
E-mail: dchgianna.ca@gmail.com

V Dome charity sv. Gianny sa nachádza útulok pre ženy s kapacitou 10 miest. Kapacita je celoročne naplnená.
V roku 2014 túto službu využilo 14 žien s počtom prenocovaní 3 641.
Klientky bývajú v dvoj- a trojposteľových izbách. K dispozícii je spoločenská miestnosť, kde prebiehajú
resocializačné aktivity, ktoré pozostávajú z ručných prác. Klientky majú rozdelené služby pri zabezpečovaní
prevádzky zariadenia: upratovanie a príprava jedla, zapájajú sa do denných prác. Vedieme ich, aby si svoj čas
dokázali naplánovať a dobre využiť. Pomáhame im pri hľadaní práce a vhodného bývania, prípadne pri
umiestnení do iného zariadenia v závislosti od ich zdravotného stavu. Klientky sú motivované k obnoveniu a
udržiavaniu pracovných návykov, učíme ich zodpovednosti, základným hygienickým návykom, stolovaniu.
Vzájomne sa učíme tolerancii a vzájomnej úcte.

Aktivity v roku 2014:
Duchovné obnovy
Účasť na vianočných trhoch mesta Žilina v decembri 2014
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SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

Detský charitný dom Považská Bystrica
Vedúci: Mgr. Helena Stašáková
Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
Tel./fax: +421 42 436 11 53
E-mail: dchd.pb@gmail.com

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. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR bola Detskému charitnému domu Považská Bystrica udelená akreditácia na vykonávanie týchto opatrení.
Kapacita zariadenia:
Počet klientov k 31.12.2014:

30 detí a mladých dospelých
14 detí a mladých dospelých

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, kde zlyhala 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 prostredí rodín.
Pristupujeme k biologickým rodičom z pozície pomoci, snažíme sa mobilizovať rodičov k vytvoreniu
podmienok, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia. Do tejto pomoci zapájame aj širší
okruh rodinných príslušníkov. Pokiaľ je zrejmé, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodiny pretrvávajú
a k ich zmene nedôjde v určitom čase, vedieme rodičov k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať
v náhradnej rodine.
Za úspech pokladáme aj zintenzívnenie návštev rodičov v zariadení a pravidelnejšie víkendové pobyty detí
v biologickej rodine. V spolupráci s obcami sme pomohli vybaviť príspevky na cestovné pri návštevách
rodičov v zariadení, pomohli sme niektorým rodinám vybaviť jednorazové príspevky.
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Naďalej sa snažíme poskytovaním sociálneho poradenstva a v prípade možnosti aj materiálnej pomoci
napomáhať deťom a dospelým, ktorí ukončili pobyt v našom zariadení a z ktorých niektorí si zakladajú vlastné
rodiny. So všetkými, ktorí ukončili u nás pobyt, udržiavame kontakty.
Duchovná služba: 3 deti prijali sviatosť krstu, 1 dieťa prijalo sviatosť birmovania. Vychovávatelia sa zúčastnili
duchovnej obnovy pre zamestnancov Diecéznej charity Žilina, ktorá sa uskutočnila v kláštore redemptoristov
Kostolná – Záriečie. Duchovná služba vdp. Františka Galvánka, s ktorým naše zariadenie spolupracuje od
roku 2009, má pozitívny prínos pre deti i zamestnancov nášho zariadenia.
Zamestnanci zariadenia sa zúčastňujú odborných školení, seminárov, konferencií, 2 zamestnankyne ukončili
2-ročné doplňujúce pedagogické štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Zariadenie intenzívne spolupracuje s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny – oddeleniami sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately jednotlivých oblastí, s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny – pracovisko
Žilina, s Mestom Považská Bystrica, s obcami, odkiaľ pochádzajú deti, so školami, s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici, s liečebno-výchovnými sanatóriami,
s diagnostickými centrami a akreditovanými subjektmi.

Aktivity v roku 2014:
V dňoch 28. februára - 4. marca 2014 sa deti, mladí dospelí a zamestnanci zúčastnili lyžiarskeho pobytu
v Habovke. Okrem lyžiarskych zručností, kúpania v termálnom kúpalisku Oravice, sme mali možnosť navštíviť
Oravský zámok, prehliadku so sprievodkyňou a inštalované kulisy filmovej rozprávky Láska na vlásku.
Program jarných prázdninových dní bol pestrý a rozmanitý - návšteva kúpeľného mesta Rajecké Teplice,
Dómu sv. Mikuláša v Trnave, prehliadka hradu Červený Kameň, piešťanská motokárová dráha MONZA, kde
si deti otestovali svoje „vodičské zručnosti“. Naša cesta viedla aj do Kremnice, starobylého baníckeho mesta,
štôlne Andrej a historického centra mesta.
Rozprávkový les pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo dňa 22. júna 2014 hnutie eRko spolu
s Mestom Považská Bystrica, farským úradom a naším zariadením. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne,
stánok s našimi výrobkami a informáciami o našej činnosti.
Leto je priestor na oddych pre deti i zamestnancov. Kláštor redemptoristov Kostolná – Záriečie nám v júli
2014 otvoril svoje priestory na tri dni ticha, pokoja. Témou duchovnej obnovy bola modlitba.
Finančné prostriedky rakúskeho projektu „Komensky Fond“ umožnili účasť detí v letných táboroch eRko, MV
Tour, Slniečko s rôznym záujmovým zameraním.
Pri príležitosti vyhláseného Roku Sedembolestnej Panny Márie sme dňa 10. septembra 2014 putovali do
národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
Dňa 18. septembra 2014 bola v priestoroch detského domova celebrovaná sv. omša VENI SANCTE pre deti,
mladých dospelých a zamestnancov, prosba o pomoc a požehnanie v novom školskom roku 2014/2015.
Krásy Belianskych Tatier - Ždiaru a okolia sme obdivovali na turisticko-poznávacom pobyte s pestrým
programom, návštevou Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, rómskej osady v Lomničke, termálneho
kúpaliska Bukowina, splavom na Dunajci, prehliadkou kláštorného komplexu Červený Kláštor.
Aktívne sme sa zapojili do celoslovenskej potravinovej zbierky v predajni Tesco Stores SR a.s. v Považskej
Bystrici a ďakujeme za vyzbierané základné potraviny a čistiace a hygienické prostriedky.
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K tradičným aktivitám našich detí patrí i výroba výrobkov na vianočné trhy v Žiline, ktorých sme sa tiež
zúčastnili.
Na slávnosť Štedrej večere spoločne s deťmi, mladými dospelými, zamestnancami a hosťami prijal pozvanie
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Za slávnostne prestretý stôl sme zasadli dňa 17. decembra 2014, pričom
deti si pripravili divadielko a najviac sa tešili z darčekov pod stromčekom.
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ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charita Ilava
Vedúci: Mgr. Anna Štúriková
Farská 84/5, 019 01 Ilava
Tel.: +421 42 446 63 3
E-mail: adoscharita.il@gmail.com

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava (ďalej „ADOS Charita Ilava“) je zdravotnícke
zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytuje zdravotnú (ošetrovateľskú) starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu v rámci rozsahu ošetrovateľskej praxe v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti a patrí do siete zdravotníckych zariadení. Poskytuje
komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám alebo skupinám v prirodzenom
domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa poskytuje. Je jednou z najstarších
foriem komplexnej starostlivosti o klienta, v súčasnosti sa však poskytuje na profesionálnej úrovni. Preto túto
starostlivosť realizujú profesionálni zdravotnícki pracovníci.

Náplň činnosti:

















komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí o pacientov všetkých vekových skupín,
u ktorých je indikovaná (najmä starostlivosť o doliečenie po skončení ústavnej liečby, o akútne
chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých, o pacientov v terminálnom štádiu a sociálne
a zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva)
starostlivosť o základné životné funkcie
aplikácia liekov a ošetrovanie rán
ošetrovanie dekubitov rôzneho charakteru a príčin
rehabilitácia
odber materiálu na vyšetrenie, prípadne iné skríningové vyšetrenie
úprava domáceho prostredia a životosprávy podľa povahy choroby
zabezpečenie osobnej hygieny
zdravotná výchova a poradenstvo
podávanie injekčnej a infúznej terapie
príjem pacienta do starostlivosti, vypracovanie plánu komplexnej starostlivosti
monitorovanie fyzických, psychických sociálnych a kultúrnych potrieb klienta
fyzikálne vyšetrenia, získavanie anamnézy významnej pre určenie sesterskej diagnózy
posudzovanie psychosociálnej situácie
stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov
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zostavenie a realizácia ošetrovateľského plánu, v ktorom sú obsiahnuté ošetrovateľské intervencie
podieľanie sa na výpise návrhu ošetrovateľskej starostlivosti a spolupráca pri s navrhujúcim
ošetrovateľským lekárom
podporovanie sebestačnosti klienta a edukácia ďalších členov komunity
zapojenie rodiny do ošetrovateľského procesu
oboznámenie rodiny s novými postupmi dôležitými pre podporu klienta pre samostatné vykonávanie
aktivít bežného života
vedenie dokumentácie
administratívne práce, vedenie výkazov
koordinácia práce
nákup materiálu, plánovanie aktivít
požičiavanie zdravotníckych pomôcok

V ADOS Charita Ilava pracujú 2 zdravotné sestry na plný úväzok. Na odporúčanie ošetrujúceho lekára prvého
kontaktu, ale aj odborného lekára ako je chirurg, kožný, diabetológ, ale aj kardiológ vykonávajú
ošetrovateľské výkony u pacientov. V rámci terénnej ambulantnej starostlivosti sa zaoberajú komplexnými
potrebami pacienta, vrátane jeho edukácie, podpory rodinnej starostlivosti a jej zapájania do
ošetrovateľského procesu.
V rámci starostlivosti ADOS Charita Ilava sa realizuje prevencia na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni
a používajú sa najnovšie poznatky z oblasti ošetrovateľstva.
ADOS Charita Ilava spolupracuje s dvoma zdravotnými poisťovňami – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
a Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Spolupracuje s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, študenti ktorej môžu vykonávať
odbornú prax a pôsobiť aj ako dobrovoľníci v našom zariadení.
Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 23. októbra 2014 bolo Diecéznej charite
Žilina dočasne pozastavené povolenie na prevádzkovanie ADOS Charita Ilava s účinnosťou od 1. novembra
2014 do 30. apríla 2015. O uvedené rozhodnutie sme požiadali z personálnych dôvodov.

Počet klientov za rok 2014:
Počet zdravotníckych výkonov:
Počet návštev:
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CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Dom charity sv. Kamila v Žiline
Vedúci: Mgr. Katarína Mitková
Framborská 6, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 64 76
E-mail: dchkamil.za@gmail.com

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. Ide najmä o tieto pomocné práce: opatrovateľská činnosť, žehlenie, pranie, umývanie riadov,
pomocné práce pri upratovaní (vysávanie, prezliekanie posteľnej bielizne). Pracovné miesta svojou povahou
zodpovedajú náročnosti práce vhodnej pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí tak získavajú
uplatnenie na trhu práce.
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Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím: 2
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OSTATNÉ AKTIVITY A ČINNOSTI
Aj v roku 2014 sme pokračovali v projekte obnovy a podpory vzniku farských charít v Žilinskej diecéze. Cieľom
je vytvorenie efektívnej siete pomoci ľuďom vo farnostiach prostredníctvom angažovaných dobrovoľníkov
farských charít. Na konci roka 2014 bolo zaregistrovaných 13 farských
charít v Žiline na Solinkách, Martine, Novej Dubnici, Vrútkach,
Turanoch, Turzovke, Kysuckom Novom Meste, Považskej Bystrici –
Rozkvete, Domaniži, Lietave, Petroviciach, Kolároviciach a Bytčici. Pre
všetkých zapojených dobrovoľníkov sme pripravili 2 jarné workshopy
a 3 jesenné vzdelávacie semináre na rôzne témy z oblasti charity.
Aktivity súvisiace s projektom sme zrealizovali vďaka podpore Nadácie
Renovabis.
V letných mesiacoch sme organizovali 5. ročník zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabšieho
prostredia. Vďaka individuálnym darcom a spolupráci s niekoľkými školami v Žiline sme pomohli viac ako 195
deťom zo Žiliny, Martina a Čadce.
V júli sme v spolupráci so Slovenskou katolíckou
charitou riešili situáciu v niektorých zaplavených
obciach. Po ničivej búrke a zosuve svahu v Malej
Fatre sme poskytli pomoc obci Terchová v podobe
vypožičania vysúšačov a pracovného náradia na
odstraňovanie škôd. Poškodeným sme darovali
čistiace a dezinfekčné prostriedky v celkovej
hodnote 1 000,- eur.
Dňa 3. októbra 2014 sa takmer 40 zamestnancov
a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina zúčastnilo
celoslovenskej púte charít v Šaštíne.
Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej
potravinovej zbierky v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco Stores SR a.s. V dňoch 10. - 15. novembra
2014 v Žiline, Martine, Považskej Bystrici a Čadci sme vyzbierali potraviny v hodnote viac 8.280,- eur, ktoré
sme distribuovali ľuďom v núdzi v našich zariadeniach a rodinám v nepriaznivej finančnej situácii.
Pre zamestnancov sme v máji 2014 pripravili už po štvrtýkrát duchovnú obnovu v Kostolnej-Záriečí v
spolupráci s Komunitou Blahoslavenstiev z Okoličného, ktorej sa zúčastnilo 33 zamestnancov.
Zamestnanci Diecéznej charity Žilina sa v rámci projektov zúčastnili viacerých akreditovaných vzdelávacích
kurzov - „Train to Care“ pre opatrovateľov (komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou,
kinestetika v opatrovateľstve, starostlivosť v poslednej fáze života, riešenie konfliktov pri opatrovaní a i.)
a celoslovenskej konferencie o bezdomovectve.
Na záver roka sme organizovali tradičné stretnutie
všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej
charity Žilina s otcom biskupom Mons. Tomášom
Galisom. Spoločne sme slávili eucharistiu ako
poďakovanie za prežitý rok, po ktorej nasledovalo
slávnostné občerstvenie.
Mnohé aktivity sme zrealizovali vďaka podpore nadácií,
sponzorov a darcov, ktorým ďakujeme za finančnú
a materiálnu pomoc.
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PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ÚDAJE
Výkonným orgánom Diecéznej charity
Žilina je Centrum Diecéznej charity
Žilina, ktoré vykonáva metodickú,
kontrolnú a servisnú činnosť pre
zriadené
účelové
zariadenia.
Organizačne a metodicky zabezpečuje
ich činnosť vo vzťahu k orgánom
štátnej
správy
a samosprávy,
k ostatným právnickým a fyzickým
osobám, verejnosti a zahraničiu. Vedie
personálne a ekonomické údaje podľa
jednotlivých zriadených účelových
zariadení.

Personálne údaje
2014
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

67,8

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2014

73

Priemerná mesačná mzda

552

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Aktíva (EUR)
A.

B.

C.
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K 31.12.2014

K 31.12.2013

Neobežný majetok spolu
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok

319 387,97

309 202,53

319 387,97

309 202,53

Obežný majetok spolu
1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty

168 861,65
1 366,81

178 958,82
3 065,68

1 128,31
166 366,53

10 367,86
165 525,28

7 964,70
4 806,44
3 158,26

7 604,58
4 237,63
3 366,95

496 214,32

495 765,93

Časové rozlíšenie
1. Náklady budúcich období
2. Príjmy budúcich období
Majetok
spolu
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Pasíva (EUR)

K 31.12.2014

A.

K 31.12.2013

Vlastné zdroje krytia majetku
1. Imanie a peňažné fondy
2. Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
3. rokov
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

216 286,33
246 735,74

255 660,16
246 735,74

4 971,30
-35 420,71

18 534,40
-9 609,98

B.

Cudzie zdroje
1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho fondu
3. Krátkodobé záväzky

123 316,58
24 538,70
1 772,25
97 005,63

84 299,77
22 400,79
2 043,01
59 855,97

C.

Časové rozlíšenie
1. Výdavky budúcich období

156 611,41
156 611,41

155 806,00
155 806,00

496 214,32

495 765,93

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

Náklady za účtovnú jednotku
Názov položky

EUR

Spotreba
Služby
Mzdové náklady a poistenie
Zákonné sociálne náklady
Iné náklady
Odpisy
Daň z príjmu

154 046,51
60 253,17
620 995,58
28 096,51
41 133,53
21 839,64
9,64

Náklady spolu

926 374,58
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Výnosy (zdroje) za účtovnú jednotku
Názov položky
Dotácie z verejných zdrojov
Príjmy za poskytované služby
Finančné a vecné dary
Verejné zbierky
Podiel zaplatenej dane z príjmov
Ostatné výnosy
Výnosy spolu

EUR
568 113,00
125 533,01
85 780,17
85 521,25
5 764,32
20 242,12
890 953,87

Výsledok hospodárenia za rok 2014 - strata:
-35 420,71

Výročná správa 2014

Diecézna charita Žilina

Finančný príspevok z 2% podielu zaplatenej dane v roku 2014

Použitie v roku 2014 (FP z 2% PZD za rok 2012)
Mzdy zamestnancov v *DCHK -ZPS a v DCHG –útulku
Rekonštrukcia strechy v zariadení DCHG
Preúčtovanie do výnosov budúcich období

FP z 2 % podielu zaplatenej dane
Použitie v 2014
2014
5 764,32
3 277,90
8 045,33

Spolu

9 042,22

8 045,33

* DCHK - Dom charity sv. Kamila
DCHG - Dom charity sv. Gianny
ZPS – zariadenie pre seniorov
PZD – podiel zaplatenej dane

Finančné hospodárenie podľa poskytovaných sociálnych služieb
Strediská
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Charitatívna služba v rodinách, Žilina
Dom charity sv. Vincenta, Žilina
Dom charity sv. Kamila, Žilina
Dom charity sv. Krištofa, Martin
Dom charity sv. Gianny, Čadca
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
Detský charitný dom Považská Bystrica
Zákon č. 576/2004 Z. z. a zákon č. 578/2004 Z. z., zdravotnícke
služby
ADOS Charita Ilava
Iné služby a projekty
Centrum Diecéznej charity Žilina
SPOLU
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Náklady v EUR

Index

2013

2014

Rastu

100 926
102 039
254 488
36 658
91 341

92 776
101 662
263 440
36 845
101 111

585 452

595 834

275 606

279 058

1,01

24 581

18 863

0,77

14 683

32 620

2,22

900 322

926 375

1,03

0,92
1,00
1,04
1,01
1,11
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Strediská

Výnosy v EUR
2013

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Charitatívna služba v rodinách, Žilina
Dom charity sv. Vincenta, Žilina
Dom charity sv. Kamila, Žilina
Dom charity sv. Krištofa, Martin
Dom charity sv. Gianny, Čadca
Zákon č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí
Detský charitný dom Považská Bystrica
Zákon č. 576/2004 Z. z. a Zákon č. 578/2004 Z. z., zdravotnícke
služby
ADOS Charita Ilava
Iné služby a projekty
Centrum Diecéznej charity Žilina
SPOLU

2014

Index
Rastu

99 616
99 827
250 956
35 053
91 227

87 108
98 332
257 943
34 466
96 260

0,87
0,99
1,03
0,98
1,06

576 679

574 109

274 043

268 176

0,98

24 258

18 817

0,78

15 732

29 852

1,90

890 712

890 954

1,00

Ekonomické a štatistické údaje:
Zariadenie:

Dom charity sv. Vincenta

Sociálna služba:

Nocľaháreň

Kapacita zariadenia:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:
Sociálna služba:

25 klientov
42 648,50 €
142,16 €

Nízkoprahové denné centrum

Počet miest zistený na základe priemerného počtu klientov za deň:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto/mesiac:
Sociálna služba:
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35 miest
41 630,41 €
99,12 €

Špecializované sociálne poradenstvo

Počet vykázaných hodín špeciálneho sociálneho poradenstva:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu sociálneho poradenstva:

Zariadenie:

Charitatívna služba v rodinách

Sociálna služba:

Opatrovateľská služba

Počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2014:
Počet zomrelých prijímateľov sociálnej služby v roku 2014:
Počet prijímateľov presunutých do inej starostlivosti:
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.2014:
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2 088 hodín
13 897,63 €
6,66 €
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Počet vykázaných hodín opatrovateľskej služby za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej služby:

Zariadenie:

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Sociálna služba:

Domov sociálnych služieb

Kapacita zariadenia:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:
Sociálna služba:

11 klientov
107 056,83 €
811,04 €

Denný stacionár

Kapacita zariadenia:
Prepočítaný počet klientov sociálnej služby za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:

Zariadenie:

15 klientov
147 712,39 €
820,62 €

Zariadenie pre seniorov

Kapacita zariadenia:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:
Sociálna služba:

12 570,50 hodín
68 888,12 €
5,48 €

6 klientov
1,55 klientov
3 737,16 €
200,92 €

Detský charitný dom, Považská Bystrica
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Vykonávanie opatrení: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Kapacita zariadenia:
Prepočítaný počet detí v zariadení za rok 2014:
Náklady za rok 2014:
Náklady na 1 dieťa v zariadení za rok 2014:

Zariadenie:

Dom charity sv. Gianny, Čadca

Sociálna služba:

Nízkoprahové denné centrum

Počet miest zistený na základe priemerného počtu klientov za deň:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto/mesiac:
Sociálna služba:

17 miest
15 340,44 €
75,20 €

Nocľaháreň

Kapacita zariadenia:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:
Sociálna služba:

30 detí
17,25 detí
279 057,63 €
16 177,25 €

10 klientov
21 921,16 €
182,68 €

Špecializované sociálne poradenstvo

Počet vykázaných hodín špeciálneho sociálneho poradenstva:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
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2 088 hodín
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Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu sociálneho poradenstva:
Sociálna služba:

5,33 €

Útulok

Kapacita zariadenia:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac:

Zariadenie:

Dom charity sv. Krištofa, Martin

Sociálna služba:

Nízkoprahové denné centrum

10 klientov
48 951,22 €
407,93 €

Počet miest zistený na základe priemerného počtu klientov za deň:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014:
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto/mesiac:

30 miest
33 488,47 €
93,02 €

Zariadenie:

ADOS Charita Ilava

Úkony:

Poskytovanie zdravotnej (ošetrovateľskej) starostlivosti

Počet osôb ošetrovaných pracovníkmi ADOS v roku 2014:
z toho: vo veku od 19-60 rokov:
vo veku 61 a viac rokov:
Počet návštev v roku 2014:
Celkové náklady na službu za rok 2014:

72 osôb
7 osôb
65 osôb
1 185 návštev
18 862,53 €
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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 31.12.2014.
Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 bola schválená štatutárnym zástupcom DCH Žilina
dňa 18.3.2015 a v listinnej podobe bola dňa 23.3.2015 doručená Daňovému úradu Žilina.

Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Každý rok sa celkový rozpočet DCH Žilina prispôsobuje zdrojom, z ktorých sú poskytované finančné príspevky
na 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,
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ďalších zákonov týkajúcich sa zdravotníckych činností

Začiatkom roka 2014 DCH Žilina nedisponovala informáciami o výške verejných zdrojov, tržby od klientov za
poskytované služby a dary od možných darcov boli stanovené ako potenciálne.
DCH Žilina v roku 2014 vyvíjala svoju činnosť a podnikala také kroky, aby hospodárenie so získanými
finančnými prostriedkami viedlo k najmenšej strate a zároveň s cieľom udržania všetkých poskytovaných
služieb. Tento cieľ sa však nepodarilo úplne splniť:




V novootvorenom dennom stacionári v Dome charity sv. Kamila v Žilina sa napriek propagácii tejto
sociálnej služby nepodarilo naplniť kapacitu. Túto sociálnu službu využívali iba dvaja klienti niekoľko
dní v mesiacoch počas celého roka.
V našom jedinom zdravotníckom zariadení ADOS Charita Ilava požiadali o skončenie pracovného
pomeru obidve zdravotné sestry, pričom nových zamestnancov sa nepodarilo získať. DCH Žilina preto
z personálnych dôvodov požiadala o pozastavenie prevádzkovania povolenia činnosti tejto služby na
obdobie od 1.11.2014 do 30.4.2015.

DCH Žilina vykázala za rok 2014 stratu vo výške 35 420,71 Eur z dôvodu finančnej náročnosti jednotlivých
služieb. Reálne výnosy zo zbierok boli oproti plánovanému rozpočtu nižšie o 20 000 Eur. Výnosy z podielu
zaplatenej dane za rok 2013 poukazované v roku 2014 vo výške 8 045,33 Eur boli zaúčtované ako výnosy
budúcich období. DCH Žilina 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 2014, záväzky z obchodného styku a nevyfakturované dodávky.
Významnú položku v pasívach tvoria výnosy budúcich období, a to najmä zostatková hodnota dlhodobého
majetku obstaraného z dotácií alebo darov.
Náklady a výnosy sú vykázané za hlavnú nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť v zmysle zákona č. 593/2013 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:
a) nezdaňovaná činnosť – sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí, zdravotnícke služby,
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b) zdaňovaná činnosť – príjem z úrokov.

Zmeny za účtovnú jednotku
Po 31.12.2014 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva.
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Výrok audítora k účtovnej závierke
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Diecézna charita Žilina pre napĺňanie svojich cieľov a poslania
vďačne prijme podporu pre svoju ďalšiu činnosť
a rozvoj poskytovaných služieb.

Ďakujeme Vám!
Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina
IČO: 420 65 895
tel./fax: +421 41 723 12 34
e-mail: charitaza@gmail.com

www.charitaza.sk
číslo účtu: 0424 702 305/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

