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Slovo úvodom

Na záver roka často uvažujeme o ľuďoch, ktorým sme pomáhali. Urobili
sme pre nich všetko, dostali od nás to, čo naozaj potrebovali? Boli naše
služby vhodne nastavené, dostatočne kvalitné? A s tým súvisí téma
štandardov kvality, ktorá počas uplynulého roka rezonovala v našich
zariadeniach. Budú nás obmedzovať alebo nám pomôžu?
Nie je CARITAS - nezištná láska - tou najdôležitejšou normou?...
Je potrebné stanoviť si postupy, vyjasniť pravidlá, vyhodnocovať efektivitu
našich projektov, ale nestrácajme z pohľadu naše zásady, hodnoty a našu
víziu a misiu. Nech štandardy nie sú naším cieľom, ale prostriedkom.
Majme pred sebou človeka, ktorému chce Ježiš poslúžiť našimi rukami.
Vráťme sa k našej motivácii. Spýtajme sa sami seba: „Prečo pracujem v
službe Charity?“ Ak je odpoveďou rozhodnutie nasledovať odpúšťajúceho a
slúžiaceho Boha, ak mám pred sebou Jeho príklad a pozerám na trpiaceho
Jeho milosrdným pohľadom, potom sa nemusím báť, že moja (naša) služba
stratí tvár.
Do ďalšej služby nech sú pre nás povzbudením slová Svätého Otca Františka: „Boh nám milosrdne a trpezlivo
darúva tento čas, aby sme sa každý deň učili spoznávať ho v chudobných a maličkých, konali dobro a boli
bdelí v modlitbe a láske.“
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú budovať dielo Charity v našej diecéze. Ďakujem Vám, ktorí slúžite aj cez
ťažkosti, slabosti a vyčerpania a nenechávate si skúsenosť Božieho milosrdenstva pre seba.

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 Správa o činnosti za rok 2012 sumarizuje hlavné údaje o činnosti vykonávané jednotlivými
zriadenými účelovými zariadeniami Diecéznej charity Žilina za rok 2012.
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Ambulantné formy sociálnej služby
Zriadené účelové zariadenia:
Charitatívna služba v rodinách v Žiline
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:
opatrovateľská služba
požičiavanie pomôcok
nocľaháreň
nízkoprahové denné centrum
práčovňa
stredisko osobnej hygieny
sociálne poradenstvo
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

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.
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Ambulantné formy sociálnej služby
Nocľaháreň
Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nocľahárni fyzickej osobe, ktorá 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,
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Nízkoprahové denné centrum
Podľa § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nízkoprahovom dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie.
V nízkoprahovom dennom centre sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. záujmovú činnosť.
Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú
zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.
Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.
Rozumieme ním aj použité ošatenie a obuv. Zahŕňa aj prijímanie hračiek, kníh a nábytku.

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.
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Ambulantné formy sociálnej služby
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 s písomným 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.
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
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Ambulantné formy sociálnej služby
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.
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Ambulantné 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 (CHSR) má registrované dve služby:
 opatrovateľskú službu
 požičiavanie zdravotníckych pomôcok.

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.
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 2012 sme poskytli opatrovateľskú službu 38 obyvateľom mesta Žilina. Z toho sme 5 doopatrovali
a 6 bolo umiestnených v zariadeniach rôzneho typu. V roku 2012 požiadalo o našu službu celkovo 35
klientov, z toho mohla byť poskytnutá len 14 klientom. Na začiatku roku sme mali 24 klientov a na konci roku
27 klientov (z toho 7 klientov v III. stupni odkázanosti, 6 klientov v IV. stupni odkázanosti, 5 klientov v V.
stupni odkázanosti a 9 klientov v VI. stupni odkázanosti). Na konci roka 2012 sme mali 11 zamestnancov.
Počas roku nám pomáhali 4 dobrovoľníci. Sme im veľmi vďační a vážime si to, že obetovali svoj voľný čas
pomoci druhým.
Na základe zmluvy s Mestom Žilina o poskytovaní opatrovateľskej služby sme dostávali finančný príspevok na
klientov podľa stupňa odkázanosti a finančný príspevok na prevádzku.
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Ambulantné formy sociálnej služby
Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, či už
finančne alebo materiálne.
Počas roku sme podali 5 rôznych projektov na rozvoj dobrovoľníctva, informovanosť a vzdelávanie seniorov,
opatrovateľov, rozvoj našej služby na nepretržitú opatrovateľskú službu a poskytovanie ďalších chýbajúcich
služieb v meste Žilina. Z toho nám boli schválené 2 projekty. Prvý v Nadácii SOCIA „Učíme sa kvalite pre Vás“
(vzdelávanie opatrovateľov a zakúpenie zdravotníckych pomôcok) a druhý v Žilinskom komunitnom fonde
„Byť aktívny znamená byť zdravý“ (zakúpenie pomôcok k tréningu pamäti pre seniorov a vykonanie tréningov
pamäti u klientov opatrovateľskej služby a klientov Domu charity sv. Kamila v Žiline).
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 64 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.

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 roku využili túto službu 4 klienti.
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Ambulantné formy sociálnej služby

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 občanom, 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 2012 uvedené sociálne služby využilo 346 klientov.
Kapacita nocľahárne je 25 miest. V priebehu roka 2012 sme poskytli 7436 nocľahov 119 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.
V rámci nízkoprahového denného centra sme poskytli stravu 330 klientom. Poskytovanie stravy spočíva v
podaní jedného teplého jedla denne (výdaj polievky a pečiva).
Stredisko osobnej hygieny v roku 2012 využilo 125 klientov, v ktorom mali umožnené sprchovanie, holenie a
strihanie.
Výdaj šatstva a obuvi v šatníku využilo 115 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 116 klientov, 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 2012
využilo 346 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 227 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 2012 túto
možnosť využilo 131 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich finančných prostriedkov, pričom túto
službu využilo 70 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 2012 zapojili 30 klientov, ktorí vykonávali časovo a fyzicky
menej náročné práce v zariadení.
V II. stupni resocializačného programu predstavujú viacdňové brigády pod dozorom sociálneho pracovníka,
v roku 2012 sme nemali možnosť zapojiť klientov do skupinových a jednorazových brigád.
Cieľom III. stupňai resocializačného programu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí bez stáleho bývania ich
vlastným pričinením. Program realizujeme distribúciou pouličných časopisov Nota Bene a nového časopisu
Cesta, ktorý u nás distribuujeme od 5. marca 2012. Tým sme ponuku rozšírili o kresťanský pouličný časopis,
ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Počas roka 2012 predávalo časopis Nota Bene 40 aktívnych predajcov, z ktorých bolo novo zaregistrovaných
13 predajcov. Spolu predali 24 556 kusov. Popri jeho predaji mali možnosť predávať doplnkový tovar: audio
CD s názvom „Muži, ženy, deti a pes“. Predali ich 66 kusov. V novembri pribudla nová kniha „Zázračné dieťa“,
ktorej do konca roku predali 210 kusov. Časopis Cesta distribuovalo 7 predajcov, ktorí spolu predali 1 715
kusov.
V priebehu roka 2012 sme umožnili 1 odsúdenému vykonávať v našom zariadení trest povinnej práce, ktorý
odpracoval 50 hodín na rekonštrukčných a údržbárskych prácach v zariadení.
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. V tomto roku sa do aktivít zapojilo 10
dobrovoľníkov.

Aktivity v roku 2012:
Počas roka 2012 (okrem letných mesiacov) sme s klientmi slávili sv. omšu každý mesiac v priestoroch
nízkoprahového denného centra. Špecifickým obdobím bolo pôstne obdobie, ktoré sme začali svätou omšou,
zameranou na čas zmeny, predovšetkým tej vnútornej. Bola vnímaná potreba stať sa citlivejším na potreby
iných aj počas 40 pôstnych dní.
Krížová cesta – počas Veľkého týždňa mali klienti možnosť prežiť udalosti Veľkej noci. V spolupráci so
sestrami Panny Márie Útechy sme sa zamýšľali nad často vyslovovanými slovami „nechcem“, „nebaví ma to“,
„nemám čas“, „nesúhlasím“ a i. Tieto slová sa stali súčasťou nielen nášho slovníka, ale práve ich častým
vyslovovaním sa stali našou súčasťou. Spoločnú sv. omšu celebroval brat Gabriel Mikula OFMCap, po ktorej
sme si pozreli film „Ježiš Nazaretský“.
Naše mesto 2012 – 15. júna sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Postavme naše mesto na nohy“,
organizovaný Nadáciou Pontis. V rámci projektu bolo zorganizované kosenie trávy, maľovanie vnútorných
priestorov a chodieb. Zúčastnili sa ho 3 dobrovoľníci.
Dni rodiny Kia Motors Slovakia – 30. júna sme prezentovali tvorivú činnosť našich klientov a zároveň aktivity
nášho zariadenia a Diecéznej charity Žilina.
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Ambulantné formy sociálnej služby
Sviatok sv. Vincenta de Paul – 27. septembra si pripomíname patróna nášho zariadenia sv. Vincenta de Paul.
„Hody“ zariadenia sme prežili v slávnostnej atmosfére. Okrem slávenia Eucharistie s bratmi kapucínmi bol
pripravený zábavný program, film a pohostenie pre klientov.
Beh správnym smerom – septembrová aktivita mladých ľudí zo Žiliny v spolupráci s ADRA Slovensko priniesla
finančný príspevok využitý na tvorivé dielne pre ľudí bez domova.
Tvorivosť je našou výhodou – projekt podporený Žilinským komunitným fondom umožnil v období od
septembra do novembra 2012 desať tvorivých dielní. V zmysluplne strávenom voľnom čase ľudí bez domova
vznikli výrobky, ktoré sa následne ponúkali na vianočných trhoch mesta Žilina.
Deň otvorených dverí – 19. novembra sme otvorili dvere zariadenia širokej verejnosti.
Vianočné trhy – aj tento rok sme sa stali súčasťou predvianočnej atmosféry mesta Žilina. V charitnom stánku
od 14. do 18. decembra sme ponúkali výrobky z tvorivých dielní.
Blízko pri človeku – vianočná zbierka v spolupráci s obchodným reťazcom sa konala od 29. novembra do 22.
decembra. Výnos zbierky sa použije na podporu charitatívno-sociálnych služieb pre ľudí v núdzi, ktorí
navštevujú naše zariadenie.
Vianoce môžu byť aj na ulici – vďaka programu „Darujte Vianoce“ Nadácie Orange sa v dňoch 19. - 20.
decembra uskutočnil projekt, ktorého cieľom bolo spríjemniť ľudom z ulice obdobie Vianoc, realizovaný
formou osobného kontaktu (streetwork). Vyhľadávali sme v opustených častiach mesta Žilina ľudí bez
domova a obdarovali sme ich potravinovými balíčkami. Ďalej sme usporiadali Štedrú večeru 21. decembra
2012. Bohato prestretý stôl potešil všetkých zúčastnených. Prekvapením večera bola prítomnosť futbalistu,
ktorý pôsobí vo futbalovom klube Zenit Petrohrad, ktorý obdaroval všetkých balíčkami s hygienickými
potrebami.
Polievka pre bezdomovcov – počas troch zimných mesiacov sme realizovali veľmi úspešný projekt, ktorý bol
príkladom, že dobrovoľníci v Žiline ešte „nevymreli“. Trikrát týždenne zabezpečovali výdaj polievky.
Ďakujeme reštaurácii EL TORO, ktorá zabezpečovala polievku a chlieb.
Odborná prax študentov – Dom charity sv. Vincenta celoročne poskytuje odbornú prax študentom vysokých
škôl v práci s cieľovou skupinou ľudí bez domova.
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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 2012 využilo tieto služby 130 núdznych
(56 žien, 74 mužov). V rámci resocializácie predávajú klienti pouličný časopis Nota Bene a časopis Cesta za
účelom zlepšenia finančnej situácie.
Nocľaháreň pre mužov sa nachádza v suterénnych priestoroch, nocľaháreň pre ženy je na poschodí. Počas
celého roka navštívilo nocľaháreň 79 ľudí (29 žien, 50 mužov) s počtom prenocovaní 5 861.
V Dome charity sv. Gianny poskytujeme službu šatníka, ktorú využívajú hlavne viacpočetné rodiny. Túto
službu zabezpečujú naši dobrovoľníci, ktorých pomoc je nenahraditeľná.
Evidujeme nárast ľudí závislých na alkohole, drogách medzi mladou generáciou a vzhľadom na túto
skutočnosť sme nadviazali spoluprácu s komunitou Cenacolo, s ktorou sme zrealizovali besedu pre stredné
školy a verejnosť.

Aktivity v roku 2012:
Uskutočňujeme pravidelné duchovné obnovy, modlitby ruženca, štvrtkové filmové večery, guláš a opekačky v
prírode.
Na sviatok sv. Alžbety sa konal tradičný Deň otvorených dverí v našom zariadení.
Zorganizovali sme úspešnú zbierku „Kilo z tvojho nákupu“ v predvianočnom období v predajni potravín
v Čadci a taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky v obchodnom reťazci a vianočných trhov mesta
Žilina.
Vďaka dotácii poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli zrekonštruované sociálne
zariadenia v Dome charity sv. Gianny.
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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. V zimnom období poskytuje sociálne služby aj v sobotu a v nedeľu.
Počas roka 2012 sme poskytli naše služby 322 ľuďom. Trest povinnej práce vykonalo v našom zariadení 16
odsúdených a spolu odpracovali 1150 hodín.

Aktivity v roku 2012:
V Dome charity sv. Krištofa sa uskutočnilo niekoľko stavebných a rekonštrukčných prác a úprav, rozšírenie
a maľovanie priestorov a rekonštrukcia hromozvodu. V spolupráci s mestom Martin sme realizovali nákup
a inštaláciu vysúšača budovy.
Dňa 19. novembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 60 ľudí. Medzi hosťami
nechýbal vdp. Kamil Lieskovský, zástupcovia mesta Martin, Klubu kresťanských seniorov v Martine, žiaci
a vyučujúci Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine.
Vianočná zbierka v obchodnom reťazci prebiehala v Martine za účasti dobrovoľníkov a absolventov škôl
vykonávajúcich absolventskú prax v našom zariadení.
Tradične sa konala Štedrá večera pre ľudí v núdzi. Slávnostnú večeru pripravili dobrovoľníci Slovenského
červeného kríža v Martine. Vďaka za pomoc patrí aj vdp. Vladimírovi Maslákovi z Kláštora pod Znievom
a rehoľným sestrám zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a všetkým dobrovoľníkom.
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Pobytové formy sociálnej služby
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
alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III
podľa prílohy č. 3.
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.

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 podľa
prílohy č. 3, 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, 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. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

Správa o činnosti za rok 2012

16

Pobytové formy sociálnej služby

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 a zároveň zariadenie pre
seniorov. Celková kapacita je 26 miest a v roku 2012 sme mali 38 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 poskytuje 10 opatrovateliek v nepretržitej prevádzke
ošetrovateľskú starostlivosť - koordinuje a zabezpečuje hlavná sestra zariadenia
rehabilitačnú starostlivosť - zabezpečuje fyzioterapeut v rehabilitačnej miestnosti, v ktorej sú
k dispozícii rôzne pomôcky a procedúry (Bioptron, parafín, stacionárny bicykel)
základné sociálne poradenstvo - poskytuje sociálny pracovník zariadenia, ktorý tiež koordinuje
záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity klientov.
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 2012:
Klienti Domu charity sv. Kamila v rámci arteterapie vyrábali výrobky, ktorými sa prezentovali na vianočných
trhoch mesta Žilina.
V letných mesiacoch sme zorganizovali pre klientov návštevu pútnických miest – Turzovka a Rajecká Lesná.
V rámci celoslovenskej kampane „Starnúť neznamená prestať žiť“ sme na jeseň uskutočnili informačné
besedy na štyroch stredných školách v Žiline. Cieľom besied so študentmi bolo rozvinúť diskusiu
o medzigeneračnej solidarite a informovať mladých o možnosti dobrovoľníctva a zapojenia sa do aktivít
v Dome charity sv. Kamila.
Deň otvorených dverí sa nezaobišiel bez pomoci dobrovoľníkov, ktorí nám rôznym spôsobom pomáhajú
skvalitniť život klientov v zariadení. Na Štedrý deň nás navštívil Otec biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý
všetkých povzbudil k pokojnému prežívaniu vianočných sviatkov.
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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.
Túto službu využilo v roku 2012 18 žien s počtom prenocovaní 3 654.
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.
Duchovnú správu vykonáva Rehoľa Menších bratov kapucínov. Pre klientky i zamestnancov pripravujú
duchovné obnovy a v kaplnke domu slúžia sv. omše.

Aktivity v roku 2012:
Mesačné duchovné obnovy
Deň otvorených dverí
Účasť na vianočných trhoch mesta Žilina

Správa o činnosti za rok 2012

18

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 31.12.2012:

30 detí a mladých dospelých
20 detí a mladých dospelých

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.
Starostlivosť sa organizuje v troch samostatných skupinách (v 2 samostatných skupinách a v 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 po odchode z Detského charitného domu Považská Bystrica. 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.
Pilotným projektom nášho zariadenia je profesionálna rodina, od decembra 2012 sme umiestnili jedno dieťa
do profesionálnej rodiny.
Veľký dôraz sa kladie na prácu s biologickou rodinou detí. Do tejto práce sú zapájaní všetci vychovávatelia
v rámci individuálnych plánov dieťaťa. Navštevujú sa rodiny detí spoločne s deťmi, rodičia sú zapájaní do
výchovného procesu – napr. pomoc pri príprave dieťaťa do školy, návšteva rodičovského združenia, aktívna
pomoc pri príprave a prijatí sviatostí ich detí a i. Pre krátkodobý pobyt rodiča v zariadení z dôvodu návštevy
dieťaťa je pripravená návštevná miestnosť.
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Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
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.
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 si niektorí zakladajú vlastné
rodiny. So všetkými, ktorí ukončili u nás pobyt, udržiavame kontakty.
Duchovná služba: 1 dieťa prijalo sviatosť birmovania. Vychovávatelia sa zúčastnili duchovnej obnovy pre
zamestnancov Diecéznej charity Žilina, ktorá sa uskutočnilo v Terchovej. 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, niektorí pokračujú v
magisterskom štúdiu odbor špeciálna pedagogika, v rozširujúcom štúdiu špeciálnej pedagogiky a v
doplnkovom pedagogickom štúdiu.
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 2012:
Prostredníctvom projektu Rakúskej charity sa deti počas roka zúčastnili letných a vianočných táborov
v Ružomberku, Podskalí, Bojniciach, Opatovej pri Trenčíne, zimného lyžiarskeho výcviku na Oraviciach
a mikulášskeho výletu do Budapešti spojeného s návštevou oceanária, tropikária a vianočného mestečka.
Dni dobrovoľníctva 21. - 22. septembra sa niesli v znamení spoločných aktivít detí, mladých dospelých,
zamestnancov a dobrovoľníkov na úpravách – natieraní oplotenia areálu zariadenia.
Dňa 19. novembra Detský charitný dom Považská Bystrica oslavoval jubileum 20. výročie založenia, ktorý bol
spojený s Dňom otvorených dverí. Na slávnostnej sv. omši boli prítomní pozvaní hostia, zamestnanci, deti
a mladí dospelí, tiež bývalí zamestnanci a bývalí chovanci zariadenia.
Zúčastnili sme sa vianočných trhov mesta Žilina, na ktorých sme prezentovali našu tvorivú činnosť.
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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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Zdravotnícke služby
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.
V roku 2012 ADOS Charita Ilava požiadala o spoluprácu ďalších lekárov. Spolupracuje s Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, študenti ktorej môžu vykonávať odbornú prax a pôsobiť aj ako
dobrovoľníci v našom zariadení.
Počet klientov za rok 2012:
Počet zdravotníckych výkonov:
Počet návštev:

101
7245
2118
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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.
Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím: 2
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Ostatné aktivity a činnosti
V Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami 2012 sme sa snažili aj prostredníctvom našich
aktivít upriamiť pozornosť na úctu voči starým, chorým
a ľuďom so zdravotným postihnutím. V rámci informačnej
kampane „Starnúť neznamená prestať žiť“ sme navštívili
niekoľko stredných škôl a v spoločných diskusiách so
študentmi sme búrali vzájomné medzigeneračné bariéry.
V júli sme sa po druhý krát zúčastnili Rodinného dňa Kia
Motors Slovakia s prezentáciou výrobkov klientov našich
zariadení. Taktiež sme nechýbali na vianočných trhoch
mesta Žilina. Náš charitný stánok sa stáva ich
neodmysliteľnou súčasťou.
Dobrovoľníci sa počas roka mohli zapojiť do rôznych
ponúkaných aktivít. Počas podujatia Naše mesto 2012 nám
firemní dobrovoľníci pomohli vymaľovať vnútorné priestory
Domu charity sv. Vincenta v Žiline. Počas Dní
dobrovoľníctva v septembri 2012 sa mnohí zapojili do
aktivít v Dome charity sv. Krištofa v Martine a v Detskom charitnom dome Považská Bystrica, v ktorom získalo
oplotenie svoj nový náter. Veľmi úspešný bol projekt „Polievka pre bezdomovcov“ v zimných mesiacoch.
Zapojilo sa do neho viac ako 70 dobrovoľníkov, ktorí ochotne vydávali vlastnoručne pripravenú polievku pre
ľudí na ulici.
Pri príležitosti sviatku sv. Alžbety (patrónky charity) sme otvorili dvere všetkých našich zariadení pre širokú
verejnosť. Pre zamestnancov charity a ich príbuzných bola pripravená púť do Košíc, ktorá bola spojená
s účasťou na koncerte Piotra Rubika.
Zamestnanci Diecéznej charity Žilina sa v rámci projektov zúčastnili viacerých akreditovaných vzdelávacích
kurzov – Aktivizačný program a trénovanie pamäti seniorov, Masérsky kurz, Kurz prvej pomoci, Kurz sociálnopsychologického výcviku, školenie o médiách, školenie Ľudské práva a Zvládanie agresie a agresívneho
správania a i.
Pre zamestnancov sme v máji pripravili po druhý krát duchovnú obnovu v Terchovej v spolupráci
s Komunitou Blahoslavenstiev z Okoličného a v dobre začatej tradícii chceme pokračovať.
V tomto roku sme tiež zorganizovali decembrové stretnutie zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity
Žilina. Súčasťou bolo aj ocenenie aktívnych zamestnancov a dobrovoľníkov za účasti vzácnych hostí otca
biskupa Mons. Tomáša Galisa a vdp. Vladimíra Masláka.
Mnohé aktivity sme zrealizovali vďaka podpore nadácií, sponzorov a darcov, ktorým ďakujeme za finančnú
a materiálnu pomoc. Zapojili sme sa aj do viacerých lokálnych a celoslovenských kampaní a zbierok, ktoré
boli pre nás výbornou skúsenosťou.
V ďalšom roku chceme pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb, viditeľnejšej propagácii a informovanosti
verejnosti a tiež naše sily vkladáme do práve rozbiehajúceho sa projektu „Mosty charity“, ktorého cieľom je
vznik a obnova farských charít.
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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 za organizáciu:
Priemerný počet zamestnancov
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012
Priemerná mesačná mzda

69
74
491,05

Výsledok hospodárenia za organizáciu v EUR:
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia – strata

837 961
845 177
-7 216

Skladba výnosov za organizáciu v EUR:
Dotácie z verejných zdrojov
Príjmy za poskytované služby
Finančné a vecné dary
Verejné a cirkevné zbierky
Ostatné výnosy
Výnosy spolu :

544 206
125 169
55 928
97 807
14 851
837 961

Skladba nákladov za organizáciu v EUR:
Spotreba
Služby
Osobné náklady
Zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady
Náklady spolu :

165 403
64 268
545 111
24 892
45 503
845 177

Použitie podielu zaplatenej dane:
Použitie v roku 2012
Preúčtovanie do výnosov budúcich období
Spolu

402,96
9 654,44
10 057,40
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012
Diecézna charita Žilina
Názov zariadenia

Mzdy,odv. Vnútroorg. Ost.nákl.

CDCH Žilina

61 741

CHSR Žilina

65 008

DCHV Žilina

NÁKLADY

Tržby

Dotácie

Dary

Zbierka Vnútroorg. Ostatné

7 282

13 037

72 680

VÝNOSY

HV

2 554

95 553

14 656

19 156

80 897

11 632

13 248

89 888

6 466

74 306

2 127

309

800

84 008

-5 880

62 573

10 565

20 823

93 961

6 395

73 105

2 441

5 832

1 860

89 633

-4 328

DCHK Žilina

117 325

17 925

103 478

238 728

77 846

108 704

16 797

28 497

5 082

236 926

-1 802

DCHKr Martin

15 234

4 531

8 973

28 738

633

20 520

660

6 286

431

28 530

-208

DCHG Čadca

55 278

9 487

18 625

83 390

13 282

45 846

1 216

21 916

835

83 095

-295

Žilinský kraj

377 159

54 140

184 303

615 602

104 622

322 481

30 523

75 877

11 562

617 745

2 143

DCHD Pov. Bystrica

147 634

15 294

111 119

274 047

2 410

221 635

25 094

13 087

3 289

265 515

-8 532

ADOS Charita Ilava

20 318

3 246

4 644

28 208

18 137

90

311

8 843

27 381

-827

Trenčiansky kraj

167 952

18 540

115 763

302 255

20 547

221 725

25 405

21 930

3 289

292 896

-9 359

SPOLU DCH Žilina

545 111

72 680

300 066

917 857

125 169

544 206

55 928

97 807

14 851

910 641

-7 216

72 680

72 680

Vnútroorg. výkony CDCH

-72 680

-72 680

SPOLU DCH Žilina

845 177

837 961

-7 216

Legenda: CDCH Žilina - Centrum Diecéznej charity Žilina, CHSR - Charitatívna služba v rodinách, DCHV - Dom charity sv. Vincenta, DCHK – Dom charity sv.
Kamila, DCHKr - Dom charity sv. Krištofa, DCHG - Dom charity sv. Gianny, DCHD Považská Bystrica - Detský charitný dom Považská Bystrica, ADOS Charita Ilava Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava
Výnosy z cirkevnej zbierky preúčtované vo výške 2 482,56 eur do výnosov budúcich období - rekonštrukcia kúrenia DCHKr.
Nevyčerpané prostriedky z príspevku 2% podielu zaplatenej dane vo výške 9 654,44 preúčtované do výnosov budúcich období.
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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.

