
  



  

„Týmto svetom prejdem len raz. Preto každé dobro  
a láskavosť, ktorú môžem preukázať ktorejkoľvek bytosti 

alebo nemej tvári, nech vykonám teraz a nech  
ju neodkladám. Lebo nepôjdem znovu tou cestou.“

John Galsworthy
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Úvodné slovo riaditeľa
Výročná správa 

uzatvára námahy, 
úsilie aj poduja-
tia, ktoré sa nám  
v   roku 2014 poda-
rilo zrealizovať, na- 
plniť, ale aj tie, ktoré 
nám nevyšli celkom 
k   našej spokojnosti 
a  zostávajú úlohou 
pre nasledujúce ob- 
dobie.  Bol to rok 

rozvoja Charity v   oblasti opatrovateľskej služ-
by, budovania a  rozvoja   denných stacionárov,  
ako aj prípravy  nových komunitných centier  
v  arcidiecéze. Popritom všetkom bolo potrebné 
udržať doteraz prebiehajúce sociálne, zdravot-
né, vzdelávacie a  charitatívne aktivity. Celkove 
sa Charita cez tieto projekty rozrástla o   viac 
ako 130 ľudí. Nezabúdali sme ani na angažova-
nosť vo vonkajšom prostredí, kde sa nám však 
darilo už oveľa menej. 

Úsilie pomáhať ľuďom má mnoho podôb. 
Môže to byť súcit, zrieknutie sa osobných vecí  
v  prospech iných, práca dobrovoľníkov vo fars- 
kých charitách, pri rôznych charitných akciách 
a  organizovaná profesionálna činnosť pracov-
níkov ADCH Košice. K  tejto pomoci nás nabáda 
podobenstvo „O   milosrdnom Samaritánovi“. 
Už mnohokrát som ho počul rozoberať hlav-
ne    teológov, ale analýza podobenstva vždy 
končila  pri odovzdaní prepadnutého človeka 
hostinskému. Až nedávno, na prednáške profe-
sora Petra Fonka  z  Nemecka, som si uvedomil,  
že koniec tohto príbehu je o  Charite ako inštitú-
cii. Pán Ježiš končí podobenstvo tým, že Sama-
ritán odovzdá človeka, ktorý potrebuje pomoc, 
inštitúcii, ktorá sa oňho postará, a   Samaritán 
zabezpečí dostatočné financie na starostli-
vosť o   tohto človeka. Ďalší nemecký profesor  
Heinrich Pompey k  Charite ako inštitúcii pridá-
va nasledujúce riadky: „  Nekoordinovaná živel-

ná pomoc (bez  inštitúcie, ktorá je na to zriade-
ná) sa míňa účinku. Vyslovene spontánne ko-
nanie v  oblasti Charity nespája sily a  nerozvíja 
priority v konaní. Napriek charitným povinnos-
tiam jednotlivcov ako aj celej Cirkvi musia byť  
pre pomoc vytvorené a   rozvinuté príslušné 
organizácie. Je potrebné urobiť organizáto-
rov pomoci schopnými vykonávať na kvalitu 
zameraný manažment, realizovať efektívne  
a ekonomické spravovanie zverených pro-
striedkov, právne  a kompetentné riadenie  
sociálnej, zdravotnej a  inej potrebnej pomoci.“

Všetko toto úsilie smeruje k   odstráneniu 
alebo aspoň zmierneniu biedy vo všetkých svo-
jich podobách: duchovnej, morálnej aj hmot-
nej. Bieda tu stále bola a bude, preto aj naše 
úsilie musí byť stále a  vždy lepšie organizova-
né. Dobrá organizácia, obetavé a   zapálené 
srdcia pre dobro iných, by mali byť dobrým zá-
kladom profesionálnej pomoci núdznym. 

Chcem sa poďakovať všetkým pracovní-
kom ADCH, ale aj dobrovoľníkom a dobrodin-
com, ktorí službu milosrdnej lásky vykonávali 
so srdcom, láskou, veľa ráz so sebazaprením 
pri prekonávaní rôznych prekážok, ktoré ži-
vot priniesol. Zápal,  nezištnosť a  obetavosť 
mnohých z  Vás sú pre mňa zadosťučinením  
aj novou posilou v  zápase za spravodlivejšie von-
kajšie prostredie v  oblasti sociálnych a zdravot-
ných služieb. Nech Vám náš Pán vynahradí to,  
čo nedokáže vykonať Charita ako inštitúcia. 
Nech nás hreje pri srdci, že sme inštitúciou,  
o   akej hovorí Pán v   podobenstve o   milosrd-
nom Samaritánovi, inštitúciou, do ktorej ne-
vstupujú iba dobrí kresťania, ale ak vstúpia, 
mali by sa a  môžu sa nimi naozaj stať. To nám 
všetkým želám a  vyprosujem.

Ing. Cyril Korpesio
riaditeľ ADCH Košice



Príhovor generálneho vikára

V  núdznom je tajomne prítomný náš Pán
 

Kde je reč o   charite, je reč o   každom z   nás, veď sme stvorení  
na Boží obraz a „Boh je láska“, a  teda aj nás má charakterizovať láska,  
a  tá sa výrazne prejavuje v  službe bratom a  sestrám. Tým sme povolaní 
pestovať v  ľudskej rodine všeobecné bratstvo. Prirodzenosť človeka  má 
byť citlivá na potreby tých, uprostred ktorých prežívame svoj život.

Biblickým základom charity je Boží príkaz, ktorý sa nachádza už  
v  textoch Starého zákona: „Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 
19, 18). Prvé stránky dejín Nového zákona ponúkajú žiarivý príklad Márie 
z  Nazareta, ktorá hneď po zvestovaní ide slúžiť svojej príbuznej Alžbete, 

pretože tá potrebovala Máriinu pomoc (porov. Lk 1, 39nn).

Sám Ježiš povzbudzoval zástupy ľudí  rečou podobenstiev, aby si preukazovali lásku a   po-
máhali si v   akejkoľvek núdzi. Vzácnym príkladom je podobenstvo o   milosrdnom Samaritánovi 
(porov. Lk 10, 30nn). 

Evanjelisti o  Ježišovi zaznamenali, že nielen slovom hlásal obnovu života, ale každým svojím 
skutkom: „Dobre robí všetko“ (Mk 7, 37). Pri Poslednej večeri poumýval apoštolom nohy a  potom 
im vysvetľoval: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Pouče-
nia a  povzbudenia k  službe bratom a  sestrám v  núdzi zhrnul v  úryvku v  Matúšovom evanjeliu: 
„Lebo som bol hladný a  dali ste mi jesť; bol som smädný a  dali ste mi piť...“ A  dodal opäť aj vysvet-
lenie: „Čokoľvek ste urobili jednému z  týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 35. 
40).  Ježiš tu prezradil, že je mysticky prítomný v  núdznom človekovi.   

Povinnosť služby zaväzuje každého človeka. A  skúsenosť hovorí, že v  službe núdznym viac 
zvládne spoločenstvo....Aj naša katolícka charita je spoločenstvom, ktoré slúži ľuďom v  núdzi, pre-
ukazuje lásku blížnym a  rôznorodo pomáha tým, ktorí potrebujú pomoc iných. 

Majme teda oči otvorené pre bratov a   sestry v   núdzi. Spoznajme v   nich Ježiša Krista.  
On si zaslúži, aby sme na jeho lásku „do krajnosti“ odpovedali svojou láskou. A  cvičme sa v  láske 
najmä v  našich rodinách.

V  úsilí slúžiť nech nám pomáha príklad a  orodovanie  sv. Alžbety Uhorskej, patrónky našej 
katedrály aj patrónky charity.

Mons. Pavol Dráb
generálny vikár

Košice,  6. mája 2015
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Kto sme 
a naše 
Poslanie 

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len ADCH) pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, 
zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb.

Najprv pôsobila ako organizačná zložka Slovenskej katolíckej charity bez právnej subjektivity. 
Po 1.1.1996 už ako samostatná organizačná jednotka s právnou subjektivitou založená diecéznym 
biskupom Košickej diecézy. Pomáha bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie  
či vierovyznanie.

V súčasnosti zamestnáva vyše 300 zamestnancov a spolupracuje s mnohými dobrovoľníkmi. 
Poskytuje pobytové služby v stacionárnych zariadeniach, terénne a ambulantné služby. V desiatich 
stacionárnych zariadeniach poskytuje služby starým, chorým, opusteným, bezdomovcom, 
osamelým rodičom, mladým ľuďom po dosiahnutí plnoletosti, po tom, čo im končí pobyt v detskom 
domove, rómskym komunitám. Prostredníctvom terénnych služieb v rodinách sa zabezpečuje 
ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o starých, chorých, osamotených, mentálne či telesne 
postihnutých priamo v domácom prostredí klienta.

Cieľovou skupinou ambulantných služieb sú chorí, starí, sociálne odkázaní, nezamestnaní, 
bezdomovci, občania so zdravotným postihnutím a rómska komunita. V charitatívno-sociálnych 
centrách sa poskytuje poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
pomoc pri vybavovaní dokladov, ubytovania, hľadaní zamestnania a riešení osobných problémov, 
sociálny šatník, hygienická očista a potravinová pomoc. Denné stacionáre sú určené primárne 
seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc a adekvátnu starostlivosť v určitom časovom rozmedzí 
počas dňa, čím sa vytvára aj priestor pre odľahčenie príbuzných. Ďalšou aktivitou je rozvoj činnosti 
farských charít. Cieľom je podporiť a koordinovať prácu dobrovoľníkov a povzbudiť ich k dobrovoľnej 
práci pomáhať núdznym vo svojom okolí.



naše sídlo: Bočná 2,  040 01  Košice

Právna forma:  
Arcidiecézna charita Košice (ďalej len ADCH Košice)  je účelovým zariadením cirkvi,  

evidovaná na MK SR dňa 27.12.1995, č.: MK – 769/1995-320.

Štatutárny orgán:  
riaditeľ ADCH Košice: ing. Cyril Korpesio,

ičO: 355 14 027    

Bankové spojenie:  
Prima banka, č. ú.: 9330 433 002/5600,  

iBAn : SK 86 56 00 0000 0093 30 43 3002

Web: www.charita-ke.ske-mail: adch-ke@charita-ke.sk

facebook: www.facebook.com/adchke



Celkový  prehľad činnosti adCh 
Košice za roK 2014 

Činnosť Charity je rôznorodá a  môžeme ju porovnať s  etapami ľudského života. Ľudský život,  
od narodenia až  po smrť,  prechádza viacerými etapami, ktoré človek nevie prekonať sám, bez pomoci 
a  spolupatričnosti druhých.  Počas života sa človek mnohokrát ocitá v  ťažkých životných situáciách,   
z   ktorých návrat do bežného života bez podania pomocnej ruky je často nemožný. Takouto 
pomocnou rukou je v  Košickej arcidiecéze (Košický a  Prešovský kraj) ADCH, ktorá prostredníctvom 
sociálnych služieb, zdravotníckych služieb, ďalších odborných činností a   podporných služieb 
poskytuje pomoc núdznym od raného až do seniorského veku.
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Sociálne služby  poskytuje ADCH podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

1.1. soCiálne služby krízovej intervenCie 

V  OBlASTi KRíZOVeJ inTeRVenCie ADCH POSKyTuJe SOCiálne SlužBy  
PROSTReDníCTVOM:

nocľahární, ktoré poskytujú ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,  sociálne 
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a  obuv a utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stra-
vy alebo výdaj potravín, na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Útulkov, ktoré poskytujú ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie  
a  obuv a  utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykoná-
vanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
záujmovú činnosť. 

Zariadenia podporovaného bývania, ktoré  je určené pre osoby odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona o  sociálnych službách a  na dohľad, pod ktorým  
je schopná viesť samostatný život. ZPB poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc 
pri uplatnení práv a  právom chránených záujmov. Utvára podmienky na prípravu stravy  
a  vykonáva sociálnu rehabilitáciu.

Domova na pol ceste, ktorý poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, po-
moc pri uplatňovaní práv a  právom chránených záujmov. Zabezpečuje pracovnú terapiu 
a  utvára podmienky na prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, 
žehlenie, údržbu bielizne a  záujmovú činnosť. Služba je pre osobu v nepriaznivej sociálnej 
situácii, z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania 
sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení 
ochrannej výchovy.

soCiálne 
služby 
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1.1.1. Útulok, noCľaháreň a Charitatívno-soCiálne Centrum  

CHD sv. Alžbety je účelovým zariadením ADCH v Košiciach. ide o kombinované zariadenie 
útulku,   nocľahárne a charitatívno-sociálneho centra.

CHD v   rámci odborných aktivít na pomoc ľuďom bez prístrešia poskytuje sociálne po-
radenstvo, sprevádzanie pri vybavovaní úradných a osobných záležitostí  administratívnu po-
moc, pomoc pri vybavovaní rôznych dokladov hľadaní zamestnania, sociálneho zabezpečenia 
a iné podľa potreby žiadateľa o  pomoc.

PRACOVná TeRAPiA

Pomáha pri obnovení stratených pra covných návykov spôsobených dlhodobou 
nezamestnanosťou alebo pomáha rozvíjať nové zručnosti, ktoré klienti môžu uplatniť na trhu 
práce alebo v rámci príležitostných pracovných brigád. Pracovná terapia je realizovaná v  pod-
mienkach zariadení ADCH a  je koordinovaná pracovníkom pre pracovnú terapiu. Prijímatelia 
sociálnych služieb (ďalej len PSS) vykonávajú pracovnú terapiu v   rozsahu 4 hodiny denne 
činnosťami ako je pílenie dreva, pestovanie zeleniny, upratovanie priestranstva zariadenia, 
pranie, žehlenie, ručné práce – šitie bielizne,  pomoc pri úpravách okolia iných zariadení sociál-
nych služieb a  podobne.

PReDAJ čASOPiSu CeSTA A nOTA Bene

ide o celoslovenské pouličné časopisy, ktoré dávajú šancu ľuďom bez domova,  
aby si pomohli sami - získali dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšili svoj život. Tieto časopisy, 
ktoré pomáhajú  ľuďom bez domova  a ľuďom v núdzi, ktorým hrozí, že prídu o svoj domov,  
sú distribuované výlučne cez sieť zaregistrovaných predajcov nota bene a  predajcov Cesty.  
Z  predajnej ceny časopisov 50 % sa odvádza vydavateľom na úhradu ďalšej edičnej činnosti  
a  50 % slúži predajcovi na zabezpečenie základných životných potrieb.

SOCiálny ŠATníK – poskytuje pomoc ľuďom bez domova prostredníctvom ošatenia, obuvi 
a  bytových doplnkov. 

ZABeZPečenie HygieniCKeJ OčiSTy – hygienická očistná miestnosť s  možnosťou osprcho-
vania sa, je k dispozícii od pondelka do piatka. Slúži ľuďom bez domova.

VýDAJ POTRAVinOVeJ POMOCi – Charitný dom poskytuje aj potravinovú pomoc ľuďom  
v  núdzi.

KOMuniTné STReTnuTiA S PSS – v   rámci komunitných stretnutí sa riešia rôzne problémy, 
napr. ako vybavovať úradné záležitosti, nestať sa obeťou trestných činov, hľadanie pracovných 
príležitostí a  podobne.

Tešiť sa z  úspechov blížneho si  vyžaduje  veľmi ušľachtilú povahu. (Oscar Wilde)
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názov a adresa zariadenia:  
Charitný dom sv. Alžbety, Bosákova ul., Košice

Druh sociálnej služby Útulok nocľaháreň

Forma sociálnej služby pobytová pobytová

Rozsah určitý čas určitý čas

Kapacita 32 50

1.1.2. noCľaháreň emauzy, Fialková 3, košiCe

názov a adresa zariadenia: 
Emauzy, Fialková 3, Košice

Druh sociálnej služby nocľaháreň

Forma sociálnej služby pobytová

Rozsah určitý čas

Kapacita 26

 
1.1.3. Charitný dom pre mládež, lÚčna 812, 093 01 vranov nad topľou 

CHD vo Vranove nad Topľou je kombinovaným zariadením sociálnych služieb, ktorý 
poskytuje služby prostredníctvom domova na pol ceste, zariadenia podporovaného bývania 
a  útulku.

Domov na pol ceste je forma zariadenia pre fyzickú osobu v   nepriaznivej sociálnej 
situácii, z  dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb, a   ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania 
sociálnej služby v   inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení 
ochrannej výchovy. DnP poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc  
pri uplatňovaní práv a  právom chránených záujmov. 

V zariadení podporovaného bývania vykonávame sociálnu rehabilitáciu zameranú na pod-
poru samostatnosti, nezávislosti a  sebestačnosti jednotlivca – a  to nácvikom a  posilňovaním 
návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o  domácnosť a  pri základných sociálnych 
aktivitách.



Útulok slúži pre osobu 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. Krátkodobo – na nevyhnut-
né obdobie možno prijať aj obyvateľov mesta Vranov n./T., ktorých postihla živelná pohroma.

Prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len PSS)  je poskytované základné sociálne po-
radenstvo, ktoré zahŕňa posúdenie povahy problému prijímateľa, poskytnutie informácií  
o  možnostiach jeho riešenia, a  podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci ( le-
kár, právnik,...). Okrem základného soc. poradenstva poskytujeme pomoc pri uplatňovaní práv 
a  právom chránených záujmov – poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí (pomoc pri 
komunikácii s  úradmi, exekútormi, súdmi..), pomoc pri vybavovaní osobných dokladov a  pod. 

V   rámci pracovnej terapie sa chlapci zúčastňujú prác v   stolárskej dielni pod vedením 
majstra p. Kuruca, kde si osvojujú základy práce s drevom, na pozemku v areáli CHDM  
sa venujú pestovaniu rôznych druhov zeleniny a okrasných rastlín, rýľovaniu, sadeniu zemia-
kov, zveľaďovaniu dvora a areálu okolo CHDM.   Aktivity v kuchyni - nákup potravín na prípravu 
stravy, samotná príprava obeda a s tým spojené práce – sa realizujú pod dohľadom sociálnych 
pracovníkov, najmä u klientov podporovaného bývania.

Z množstva kultúrnospoločenských aktivít vyberáme tie, ktoré sa už stali tradíciou:

•	 súťaž „ Vilomeniny“ v  spolupráci s  DD Vranov n./T
•	 účasť PSS na hudobno-zábavnom programe „Gaštanček “ a „ Gospel Song “
•	 najmilší koncert roka „ Úsmev ako dar “
•	 MDD – spoločná turistika a grilovačka

V   rámci duchovnej formácie pristúpili dvaja  naši PSS ku sviatosti krstu, sv. prijímania  
a  birmovky. Pravidelná účasť na sv. omšiach  a  Otvorených chválach v  katolíckom kultúrnom 
dome pomáha PSS vyrovnať sa s   ich neľahkou životnou situáciou. Spoločná komunita –   
sa koná každú nedeľu v   priestoroch zariadenia pod vedením službukonajúceho sociálneho 
pracovníka, s   možnou účasťou prizvaných hostí. Stretnutia sú tematické – predovšetkým 
celospoločenské a  duchovné témy.

Druh sociálnej 
služby

Útulok Domov na pol ceste
Zariadenie  

podporovaného 
bývania

Forma sociálnej 
služby

pobytová pobytová pobytová

Rozsah určitý čas určitý čas určitý čas

Kapacita 8 6 6

13
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1.1.4 krízové Centrum , poľná 1, 040 14 košiCká nová ves

Krízové centrum je kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v  niekoľkých 
druhoch a formách, a   to útulok pre jednotlivca, útulok pre jednotlivca s  deťmi, útulok  
pre kompletné rodiny a  nocľaháreň. 

PSS v  Krízovom centre je poskytovaná pobytová, ambulantná a   terénna sociálna 
starostlivosť. Ďalej sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a  právom chránených 
záujmov, dočasné bývanie, podmienky na dôstojnú existenciu a   doplnkové služby, napr. 
príprava jedla, vykonávanie osobnej hygieny, pranie atď. Príjemcovia sociálnych služieb majú  
k  dispozícii psychológa a  psychiatra, ktorí im pomáhajú pri riešení ich ťažkej životnej situácie. 
Krízové centrum a   jeho zamestnanci poskytujú klientom aj možnosť nadobudnúť rôzne 
zručnosti, a   to v   rámci arteterapie a   gardenterapie. Cieľom týchto terapií je, aby si klienti 
udržali pracovné návyky alebo ich obnovili.

Z  AKTIVíT, KTOré SA UDIALI V  rOKU 2014, VyBEráME:

1.   Pokračovanie projektu „Škola rodinných financií“, ktorý bol zameraný na vzdelávanie klientov 
vo finančnej gramotnosti.

2.   Pokračovanie projektu „VIAC CHUTI“, ktoré úspešne skončilo. Jeho cieľom bolo zvýšiť motiváciu 
a   konzumáciu čerstvého ovocia a   zeleniny najmä u   detí, tehotných žien a   seniorov. Svoje 
kuchárske zručnosti mohli klienti predviesť aj pri receptoch, ktoré im boli ponúknuté odborníkmi 
na zdravú výživu. Tento projekt mal veľký úspech, nakoľko klientky využívajú tieto recepty aj 
naďalej.

3.   Gardenterapia a arteterapia, ponúkala aj tento rok priestor pre využitie praktických zručností a  
predstavivosti klientov a  ich detí.

4.  Potravinová banka pomáhala klientom v  núdzi svojimi „potravinovými darmi“ .
5.   Policajný zbor Slovenskej republiky začal pravidelne spolupracovať s Krízovým centrom a   to 

formou besied. Tentokrát to boli besedy zamerané na „Násilie páchané na ženách“ a „Obcho-
dovanie s  ľuďmi“. 

6.   Pre deti pracujúcich žien sa konali akcie  napr. : výlet do ZOO, návšteva predstavení v  bábkovom 
a v Štátnom divadle, kino 5D, detské kútiky, výlet na vyhliadkovú vežu, výlet na Alpínku, kar-
neval. Tieto akcie boli pod dohľadom sociálnych pracovníkov.

7.   Ďalšou akciou pre deti bol prázdninový tábor v  Šali. Dvojtýždňový tábor v  krásnom prostredí, s  
programom ako : hry, šport, príroda, kanis a  hypo terapie, nočné hry, spanie v  stanoch, kúpanie 
v bazéne, člnkovanie, karnevaly, diskotéky pod holým nebom, turistika atď.

Druh sociálnej služby Útulok Domov na pol ceste

Forma sociálnej služby pobytová pobytová

Rozsah určitý čas určitý čas

Kapacita 95 20
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1.1.5.  rómske komunitné Centrum lipany,  
kpt. nálepku 19, 082 71  lipany

Cieľom komunitného centra je poskytovať služby pre deti a dospelých, najmä za účelom 
dosiahnutia spoločenských zmien, zlepšenia kvality ich života a snaha prepájať majoritu s mi-
noritou cez rôzne projekty. 

V  Rómskom komunitnom centre je zriadené tzv. materské centrum, v  ktorom  sú poskyto-
vané služby pre matky s  deťmi, zabezpečenie dieťaťa,  pokiaľ si rodič  potrebuje vybaviť potreb-
né náležitosti na úradoch,  v  zdravotníckych zariadeniach a podľa potreby.  Voľnočasových ak-
tivít po vyučovaní  sa zúčastňujú deti od 4 – 15 rokov, priemerná denná účasť je pätnásť detí. 
Krúžková činnosť zahŕňa šport, počítače, spoločenské hry, výtvarnú činnosť a  pod.

individuálne poradenstvo je zamerané na podporu pri hľadaní práce denne podľa 
požiadaviek PSS. Zamestnanci komunitného centra pomáhajú hľadať prácu prostredníctvom 
úradov práce a cez pracovné agentúry. Podarilo sa zamestnať piatich rómskych občanov, z toho  
v  Seredi štyroch a  jedného v  lipanoch.

ŠPeCiAliZOVAné SOCiálne PORADenSTVO
Celkove sa zrealizovalo 177 stretnutí. Programom stretnutí bolo predovšetkým riešenie zlej 

sociálnej situácie, zadlženosť a exekúcie, splátkové kalendáre, usmernenia.

V Dielni ReMeSelnýCH ZRučnOSTí prijímatelia sociálnych služieb zhotovovali sadrové od-
liatky, venovali sa tkaniu kobercov, tašiek, šitiu upomienkových  predmetov,  s  ktorými sme sa 
prezentovali na trhoch.

 MAlé OBeCné SlužBy - v nich bolo denne zaradených 10 dospelých, ktorí zabezpečujú asis- 
tenciu pri vyučovaní, upratovanie a  získavajú  manuálne zručnosti.

V  RáMCi PASTORAčneJ činnOSTi v  komunitnom centre sme venovali náležitú pozornosť 
príprave na sviatosť krstu  - bolo pokrstených 32 detí, /zamestnanci centra a   mesta lipany  
sa stali krstnými rodičmi/, príprave na sviatosť manželstva – pripravené boli dva manželské páry 
počas dvoch mesiacov /zamestnanci centra a   mesta boli svedkami/.  Zamestnanci komunit-
ného centra zabezpečujú aj asistenciu pri pohreboch.

Druh sociálnej služby komunitné centrum

Forma sociálnej služby ambulantná

Rozsah určitý čas

PSS za rok 2014 287

Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie k ľudstvu, a je to moc, ktorá spája ľudí a 
inšpiruje ich k ušľachtilým snahám.  (Pau del rosso)
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1.1.6.  rómske komunitné Centrum stropkov,  
mlynská 724, 091 01 stropkov

Komunitné centrum je zamerané na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčeným alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 
s osobitným zreteľom na marginalizované  rómske komunity.

ŠPeCiAliZOVAné SOCiálne PORADenSTVO 

je vykonávané na základe akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a   rodiny v   súlade 
zo zákonom č. 448/2008 – výkon poradenstva -zamestnanec Arcidiecéznej charity. Práca  
je zameraná na riešenie individuálnych potrieb klienta, jeho celkovej nepriaznivej situácie, 
krízovej intervencie, problémov rodiny, skupiny, ako aj celej komunity v  komplexnej podobe. 
Poradenstvo sa realizuje v   oblasti vzdelania, bývania, zdravia, kvality života a   v   oblasti 
uplatnenia sa na trhu práce.

VZDeláVACiA činnOSť

Pre deti v  predškolskom veku organizujeme predpoludňajšie aktivity zamerané na ich 
všestranný rozvoj, odbúravanie jazykovej bariéry,  psychicky a  duševne zdravý vývoj. ide  
o  rôzne techniky ako je kreslenie, strihanie, modelovanie, hranie rolí – rozprávkové 
postavičky, čítanie, hry na pamätanie a  zapamätanie si.

Školský vek – pre školákov organizujeme pravidelné vzdelávanie v  rámci projektu „learn café“  
jedná sa o doučovanie detí v  školskom veku. ide o  pravidelné vzdelávanie tej istej skupiny 
detí v  počte cca 20 detí. Doučovanie sa realizuje neformálnou formou. Prebieha  
v  poobedňajších hodinách. 

Pre mládež pripravujeme prednášky a  diskusie na vybrané témy. Vychovávame 
 si dobrovoľníkov a  lídrov z  miestnej komunity.

Druh sociálnej služby komunitné centrum

Forma sociálnej služby ambulantná

Rozsah určitý čas

PSS za rok 2014 450
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1.2.  soCiálne služby osobám odkázaným na pomoC inýCh 

osôb a seniorom

ADCH sa snaží  reagovať svojimi službami na demografický vývoj, ktorý poukazuje na nárast 
populácie  v   pokročilom veku, aby umožnila seniorom prežívať starobu čo najdôstojnejšie  
a   najhodnotnejšie. Zariadenia ADCH Košice tohto typu sú kombinovanými zariadeniami, 
poskytujeme v nich niekoľko typov sociálnych služieb,  zabezpečujeme odborné, obslužné 
a ďalšie činnosti v súlade so zákonom nR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v plat-
nom znení. Sociálne služby v   zariadeniach sú orientované na zistenie rozsahu a charak-
teru sociálnej núdze, príčin jej vzniku, na poskytovanie informácií o možnostiach jej riešenia  
a na usmernenie PSS pri voľbe a uplatnení foriem soc. pomoci. Je realizovaná rediagnosti-
ka PSS, teda komplexné poznanie PSS, stanovenie jeho osobných, individuálnych možností 
a schopností, stanovenie soc. anamnézy (osobná, rodinná, lekárske diagnózy, majetkové 
pomery, záujmy a  pod).

1.2.1. Charitný dom sv. edity steinovej, školská 396, 076 22 vojčiCe

Charitný dom s. edity Steinovej poskytuje sociálne služby prostredníctvom zariadenia 
pre seniorov, domova sociálnych služieb a denného stacionára. Počas celého roka sa PSS 
zúčastňovali rôznych druhov terapií, či už v  individuálnej alebo skupinovej forme.

pohybová terapia, v  rámci ktorej sme realizovali  spoločné rozcvičky, aktívne cvičenia s  využitím 
pomôcok, dychové cvičenia

ergoterapia – prijímatelia soc. služieb (DSS) boli zapájaní do zmysluplných, tvorivých činností, 
v rámci ktorých si udržiavali a rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti.

biblioterapia – čítaním rôznej literatúry, počúvaním nahrávok sme sa snažili pozitívne vplývať 
na myslenie PSS, ich prežívanie, cítenie, mobilizovať psychické a fyzické sily, zmysluplné trávenie 
voľného času

arteterapia – využitím rôznych výtvarných techník (maľba, servítková technika, práca s krepovým 
papierom, strukovinami, modelovanie, maľovanie prstovými farbami, práca so sadrou, výroba 
tematických predmetov)

muzikoterapia – aktívna – spev, hra na hudobnom nástroji – triangel, hrkálky. Pasívna - počúvanie 
hudby

reminiscencia – technika oživovania pamäti (tematicky zamerané stretnutia so spomienkami,  
zameranými na detstvo, školu, mladosť, ľudové zvyky a tradície, rodinné udalosti...)

tréning pamäti – využitím rôznych cvičení, techník, pracovných listov z  Memory centra a sme  
sa snažili aktivizovať myslenie PSS, rozvíjať pamäťové schopnosti 
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duchovná terapia – starostlivosť o  duchovné potreby PSS – modlitba, sv. omša, duchovné 
pobožnosti, zamyslenia, rozhovory s kňazmi.

V r. 2014 sme začali poskytovať dve nové služby – ambulantná služba v dennom stacionári 
a opatrovateľská služba v domácnostiach klientov. Aj keď priamo vo Vojčiciach máme iba jed-
nu terénnu opatrovateľku, významnou mierou sme prispeli k zmapovaniu terénu a sprostred-
kovaniu klientov pre opatrovateľskú službu v Trebišove.

Druh sociálnej 
služby

Domov 
sociálnych 

služieb

Zariadenie pre 
seniorov

Denný 
stacionár

Opatrovateľská 
služba v 
rodinách

Forma sociálnej 
služby pobytová pobytová ambulantná terénna

Rozsah určitý čas neurčitý čas určitý čas určitý čas

Kapacita 10 6 20 7

1.2.2.  dom pokojnej staroby – dieCézny kňazský domov,  
nám sv. jakuba 30, 082 21  veľký šariš

Dom pokojnej staroby Františka Majocha  poskytuje sociálne služby v  zariadení pre sen-
iorov a  v  domove sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, 
prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie, v   súlade so zákonom o   
sociálnych službách. Zariadenie je s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť PSS  
cez tieto odborné činnosti:

•	 sociálne poradenstvo
•	 sociálnu rehabilitáciu
•	 pracovnú terapiu
•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•	  ošetrovateľskú starostlivosť a ďalšie činnosti:  

záujmovú činnosť,  
úschovu cenných vecí.

Špecifickú úlohu zabezpečuje a   plní sociálny pracovník poskytujúci sociálne poraden-
stvo, ktorý spolupracuje s prijímateľom sociálnej služby od nástupu do zariadenia, poskytuje 
mu základné informácie o možnostiach riešenia jeho sociálneho problému a podľa potreby  
aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Po ukončení adaptačného pro-
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cesu od nástupu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia vytvorí tím odborných pracovník-
ov individuálny plán prijímateľa, ktorého súčasťou je plán sociálnej rehabilitácie. Tento plán  
sa zameriava na dosahovanie a   udržiavanie samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti 
prijímateľa v maximálnej možnej miere so zreteľom na jeho možnosti, potreby a ciele. Pracov-
ná terapia  je zameraná na osvojenie si  pracovných návykov a zručností PSS pre vykonávanie 
rôznych pracovných aktivít za účelom udržania a rozvoja fyzických, mentálnych a pracov-
ných schopností prijímateľov sociálnych služieb. Pracovnú terapiu vedie sociálny pracovník  
po konzultácii o  zdravotnom stave so zdravotným úsekom a vykonáva sa v areáli zariadenia 
alebo v  určených miestnostiach.

Opatrovateľskú  starostlivosť   PSS na odbornej úrovni poskytuje tím l6-ich zamestnancov 
nepretržite 24 hodín. Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená praktickým lekárom. 

Záujmová činnosť  je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná a  je zameraná na rozvoj 
schopností, zručností a relax PSS. Každý deň sa venujeme inej činnosti, ale výber aktivity závisí 
hlavne od záujmu PSS. Zameriavame sa na tréning pamäte, kreslíme, hráme spoločenské hry, 
venujeme sa muzikoterapii, arteterapii. Okrem takýchto aktivít chodíme do divadla, spolu-
pracujeme so základnými školami a škôlkami, s detskými speváckymi zbormi. O duchovnú 
stránku klientov pravidelne dbajú kňazi katolíckej a evanjelickej cirkvi.

 Zariadenie Dom pokojnej staroby Františka Majocha priebežne, najmenej jedenkrát 
ročne, vykonáva analýzu potrieb a analýzu spokojnosti s poskytovanými službami s ohľadom 
na zdravotný stav, záujmy a očakávania PSS formou dotazníkového prieskumu. následné úda-
je získané z analýzy zariadenie transformuje do stanovenia cieľov pre ďalšie obdobie.

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov

Forma sociálnej služby Týždenná pobytová pobytová

Rozsah určitý čas neurčitý čas

Kapacita 34 24

1.2.3. dom pokojnej staroby,  lipany hviezdoslavova 66, 082 71  lipany

V  zariadení pre seniorov poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo  a sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 
žehlenie a   údržbu bielizne a   šatstva, vybavovanie osobných záležitostí a zabezpečujeme 
záujmovú činnosť. Záujmová činnosť v   našom zariadení je realizovaná prostredníctvom 
rôznych techník individuálnej a skupinovej metódy sociálnej práce. Dbáme o to, aby bola 
rôznorodá a s   dôrazom na individualitu každého z   PSS. Vo väčšine činností je vzhľadom 
na schopnosti a   možnosti našich klientov záujmová činnosť spojená s   relaxom, respektíve  
s  relaxačnými aktivitami. naše zariadenie sa snaží vytvárať kvalitné podmienky pre rôzne druhy 
záujmových činností a  aktivít v  rámci muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblioterapie, 
fyzioterapie a  somatoterapie.
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Kultúrne aktivity v  Dome pokojnej staroby v  lipanoch boli vo väčšine prípadov realizované 
v  spolupráci s  inštitúciami pôsobiacimi v  meste lipany, alebo v jeho bezprostrednom okolí  
-  strednými a  základnými školami, materskými škôlkami, Rímskokatolíckym farským úradom, 
Mestským úradom a  obecnými úradmi v  regióne.

Prvé septembrové dni sa v  našom zariadení v  roku 2014 niesli v  duchu  osláv 15. výročia 
posviacky Domu pokojnej staroby, ktoré vyvrcholili sv. omšou a   kultúrnym programom  
v  Mestskej hale v lipanoch dňa 6.9.2014.  Pri príležitosti mesiaca úcty k  starším sa v  našom 
zariadení konalo stretnutie dôchodcov mesta  lipany a  klientov Domu pokojnej staroby. Toto 
podujatie je jedným z   najväčších, ktoré s   radosťou pravidelne organizujeme s   Mestským 
úradom v  lipanoch a  Rímskokatolíckym farským úradom.

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov

Forma sociálnej služby pobytová pobytová

Rozsah neurčitý čas neurčitý čas

Kapacita 25 43

1.2.4. dom pokojnej staroby a. F. Colbrieho,  južná 2, 040 01  košiCe

naším cieľom je, aby sa PSS v   našom zariadení cítili čo najlepšie, aby sme im spríjemnili 
život v   zariadení, aby sme ich aktivizovali k   činnosti a umožnili také aktivity, ku ktorým ink-
linovali predtým, ako prišli do zariadenia. Preto už pri nástupe, ale aj počas pobytu zisťujeme, 
aké majú potreby,  záľuby, koníčky, čomu by sa chceli venovať.  Zo strany zariadenia sa snažíme 
minimalizovať vplyv našej inštitúcie na PSS a  prihliadať na jeho individuálne potreby. že sa nám 
to sčasti aj darí, potvrdzujú svojím úsmevom pri osobnom stretnutí  nielen naši PSS, ale aj ich 
príbuzní. V  rámci terapií poskytovaných v  našom zariadení v  roku 2014 sme v  každom ročnom 
období spolu s  PSS vyrábali dekoračné predmety na aktuálne obdobie, ktoré slúžili na skrášlenie 
nášho prostredia. na sebavyjadrenie vnútorných pocitov, rozvoj tvorivosti, uvoľnenie napätia, 
relaxáciu, rozvoj estetického cítenia sme využívali jednotlivé praktiky z  arteterapie.

MEDZI ČASTé A  OBĽÚBENé SPOLOČENSKé AKTIVITy NAŠICH SENIOrOV PATrILI:

•	 návšteva Štátneho Divadla v   Košiciach. Aj toho roku sme navštívili balet, činohru, komédiu, 
operu, muzikál 

•	 nezabudnuteľným zážitkom pre našich seniorov bolo stretnutie a program v Kulturparku s  primá-
torom mesta Košice pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k  starším,

•	 s   hudbou  k   nám prichádzajú  žiaci zo ZUŠ na Jantárovej ulici, s   ktorou už máme dlhodobú 
spoluprácu. Obľúbený je spevácky zbor ruža, ktorý nás pravidelne každý mesiac navštevuje 
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pri príležitosti narodeninových osláv seniorov, študenti Katolíckej strednej pedagogickej školy  
sv. Cyrila a  Metoda v  Košiciach,

•	 na pravidelné stretnutia so seniormi nezabúda ani starosta MČ – Juh, ktorý naše zariadenie 
navštívil s  pekným programom s  tanečným súborom DIAMANT pri príležitosti Októbra – mesiaca 
úcty k  starším,

•	 v   letných mesiacoch robíme posedenia vonku pri grile a   pri ľudovej hudbe, ktoré sú medzi 
obyvateľmi veľmi obľúbené. 

Samotný názov nášho zariadenia predpokladá aj intenzívnejšiu duchovnú činnosť. V  zaria-
dení je zriadená kaplnka, ktorá slúži na každodenné spoločné modlitby sv. ruženca, ktorej pos-
viacka sa uskutočnila v  júni 2014. V  októbri sa v  kaplnke slúžila prvá svätá omša s  uložením 
najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do Bohostánku. Počas adventu mali naši seniori možnosť dať si 
požehnať vlastnoručne vyrobené adventné vence. Predzvesť vianočných sviatkov sa niesla aj 
požehnaním „jasličiek“ v  našej kaplnke. lôžko chorých a  imobilných navštevuje duchovný otec 
a  vysluhuje pre nich sviatosť zmierenia k  prvému piatku a  sviatosť pomazania chorých podľa 
požiadaviek.

Druh sociálnej 
služby

Zariadenie pre 
seniorov

Domov sociálnych 
služieb Denný stacionár

Forma sociálnej 
služby pobytová pobytová ambulantná

Rozsah neurčitý čas neurčitý čas určitý čas

Kapacita 74 20 30

V  priestoroch DPS A. F. Colbrieho, Južná tr. 2, v  Košiciach  sídli zariadenie opatrovateľskej 
služby Caritas, v  ktorom   je poskytovaná  starostlivosť občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc 
inej osoby, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte.

Druh sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby

Forma sociálnej služby pobytová

Kapacita 20

Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli - ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On 
pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži. (Matka Tereza)
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1.2.5. denný staCionár (ďalej len ds)

Okrem denných stacionárov, ktoré sú súčasťou zariadenia (Košice, Vojčice) sa nachádzajú 
samostatné denné stacionáre aj v  týchto mestách:

Miesto a adresa :
Sečovce, SNP 953, 078 01  Sečovce
Trebišov, M. R. Štefánika, 1161/186, 057 01  Trebišov
Sabinov, 17. Novembra 8, 083 01  Sabinov
Lipany, Hviezdoslavova 826, 082 71  Lipany
Stropkov, A. Hlinku 1762/27, 091 01  Stropkov
Humenné, Kukorelliho 1498/10, 066 01  Humenné
Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01  Snina

Poslaním DS je zabezpečiť pre fyzické osoby adekvátnu starostlivosť počas dňa,  
čím sa vytvára priestor pre odľahčenie príbuzných a  iných zainteresovaných osôb. DS je ambu-
lantná sociálna služba, poskytovaná na dobu určitú. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť 
odbornú službu ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb,  
prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, 
podporu samostatnosti a zodpovednosti. V DS zabezpečujeme: sociálnu rehabilitáciu, rôzne 
druhy terapií,  je vytvorený priestor pre záujmovú činnosť. Je to ambulantná služba, poskyto-
vaná v  pracovných dňoch.

ČINNOSť V DENNOM STACIONárI ZAHŕňA TIETO AKTIVITy:

-  sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie dennej tlače, cvičenie, písanie, maľovanie 
a   iné aktivity podľa schopností a potrieb prijímateľa, záujmová činnosť (podpora účasti na 
spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia)

- zabezpečenie duchovnej starostlivosti
- biblioterapia - čítanie vybraných textov s následným rozborom
- ergoterapia - spoločná skupinová práca s klientmi, používanie rozličných metód práce
- muzikoterapia - počúvanie a vnímanie hudby, spievanie; - arteterapia
- maľovanie, modelovanie, skrášľovanie okolia, výroba darčekov
- rehabilitačná starostlivosť prostredníctvom opatrovateliek a rehabilitačného pracovníka
- sociálno-právne poradenstvo, na požiadanie 
- sprievod pri prechádzke
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Druh sociálnej služby Forma
sociálnej služby Rozsah Kapacita

DS Sečovce ambulantná určitý čas 20

DS Trebišov ambulantná určitý čas 25

DS Sabinov ambulantná určitý čas 20

DS lipany ambulantná určitý čas 20

DS Stropkov ambulantná určitý čas 28

DS Humenné ambulantná určitý čas 20

DS Snina ambulantná určitý čas 25

1.2.6. Charitatívna služba v  rodináCh v košiCiaCh

Miesto a adresa: 
Poštová 15, 040 01  Košice 
Južná tr. 2, 040 01  Košice

ADCH poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Charitatívnej služby v  rod-
inách (ďalej len CHRS) od roku 1992 v   rámci mesta Košice. Dňa 1. januára 2014 došlo  
na základe dohody medzi ADCH a  gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice k  zlúčeniu 
opatrovateľskej služby v  rodinách v  meste Košice. 

Cieľom tejto služby je vyjsť v  ústrety občanom nášho mesta, aby nemuseli opúšťať svoje 
domáce prostredie, ale aby v   sebe blízkom a   známom prostredí, v   kruhu rodiny, susedov  
a  priateľov sa cítili vo svojich znevýhodnených zdravotných a  sociálnych podmienkach lepšie. 
CHSR sa snaží umožniť týmto občanom nezávislý a  bežný spôsob života v  ich prostredí. Táto 
služba je práve špecifická tým, že sa poskytuje v   domácom prostredí prijímateľa sociálnej 
služby prostredníctvom opatrovateľa alebo   opatrovateľky. K   prijímateľovi sociálnej služby 
prichádza opatrovateľ v  stanovenú hodinu a  na určitý čas, aby mu pomohol s   úkonmi se-
baobsluhy, pri hygiene, podávaní jedla, vybavovaní lekárskych a   úradných záležitostí. Tím 
opatrovateľov pomáha tiež pri chode domácnosti a  v  styku so sociálnym prostredím, na ktoré 
sám už občan nestačí. V   niekoľkých prípadoch je táto služba doplňovaná ošetrovateľskou 
starostlivosťou prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 
našimi PSS sú prevažne ľudia vo vyššom veku, s  rôznymi ochoreniami, väčšinou bývajúci sami.
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Druh sociálnej služby Opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby terénna

Rozsah určitý čas

PSS za rok 2014 71

Počet hodín poskytnutej služby 27 615

1.2.7. národný projekt „podpora opatrovateľskej služby“

V  roku 2014 ADCH Košice rozšírila pokytovanie opatrovateľskej služby financovanej pros-
tredníctvom národného projektu, ktorým implementačná agentúra pre Zamestnanosť a so-
ciálnu inklúziu začala dňa 15. januára 2014 realizovať národný projekt „Podpora opatrovateľskej 
služby“ v   zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o   sociálnych službách  . Cieľom tohto nP POS     
je   implementácia opatrovateľskej služby, čo konkrétne pre tento projekt znamená vytvorenie 
nových pracovných miest opatrovateľkám a rozšírenie poskytovania opatrovateľských služieb 
aj do regiónov, kde bola dostupnosť sociálnych služieb takmer nulová.    našu organizáciu táto 
myšlienka, dá sa povedať dvojnásobnej pomoci, oslovila hneď pri spúšťaní projektu a   boli sme 
jednou z  prvých organizácií, ktorá sa rozhodla tento projekt a  služby ním ponúkané využiť. 

K   31.12.2014 sme poskytovali opatrovateľskú službu 117 prijímateľom sociálnej služby a  
zamestnávali 107 opatrovateľov a opatrovateliek v  Prešovskom a  Košickom kraji. V  súčasnosti 
je dopyt po opatrovateľskej starostlivosti vyšší ako možnosti jej poskytovania.

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti  
vznešených pováh. (Amos Komenský)
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Poslaním Charity je pomáhať aj chorým ľuďom a ľuďom v   terminálnom štádiu života, 
ktorým prostredníctvom služieb domácej ošetrovateľskej starostlivosti a  hospicu poskytu-
jeme zdravotnú starostlivosť a celostnú paliatívnu starostlivosť.

2.1. agentÚra domáCej ošetrovateľskej starostlivosti

Formou   ADOS-u pomáhame pacientom s   dlhodobým i   akútnym ochorením. Posky-
tovanie odborných zdravotníckych výkonov chorým je uskutočňované kvalifikovanými ses-
trami podľa indikácie lekára priamo v  ich domácom prostredí. Možnosť zotrvať vo vlastnom 
prostredí, ktoré pacient dobre pozná, pôsobí pozitívne na jeho psychiku. Zdravotné sestry  
sa snažia poskytnúť nemocným službu srdcom ale i   odbornú zdravotnú starostlivosť. Sme 
radi, ak sú pacienti s  našou službou spokojní.

Druh 
zdravotnej 
služby

Forma
zdravotnej 

služby
Rozsah Počet návštev Pacienti

za rok 2014

ADOS Košice ambulantná určitý čas 14364 426

ADOS Lipany ambulantná určitý čas 7962 261

ADOS 
Bardejov ambulantná určitý čas 5631 231

ADOS 
Sobrance ambulantná určitý čas 5890 85

ADOS 
Trebišov ambulantná určitý čas 4521 130

zdravotná 
starostlivosť 
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2.2. hospiC matky terezy,  pri štadióne 23, 085 01  bardejov

2.2.1. hospiC

Motiváciou charitných pracovníkov pri  hospicovej a   paliatívnej starostlivosti  je vním-
anie ľudského života ako daru a  to od kolísky až po hrob. Starostlivosť o  pacienta v  zmysle 
jedinečnej a   zmysluplnej hospicovej filozofie spočíva v   liečbe, ktorá zmierňuje ťažkosti  
a  udržiava kvalitu života až do poslednej chvíle. Okrem zdravotnej starostlivosti hospic posky-
tuje aj starostlivosť psychologickú, duchovnú a  sociálnu.

Hospic spĺňa všetky kritéria na poskytovanie efektívnej, kvalitnej, bezpečnej  a dostupnej 
zdravotnej starostlivosti v zmysle povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho   zariadenia. 
Maximálna dĺžka poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe v zdravotníckom   zariadení  
je limitovaná schválením jej hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou.   Odborní 
zamestnanci zabezpečujú podporu a poradenstvo pre pacienta aj rodinu nielen   počas 
„sprevádzania“ v hospici, ale i po jeho „odchode“ a sú im nápomocní aj pri   vyrovnávaní  
sa so stratou blízkeho. Pre príbuzných pacienta, ak si to situácia vyžaduje, je   možnosť uby-
tovania priamo v hospici.   Hospic Matky Terezy, ktorý je prvým hospicom na Slovensku, bol 
uvedený do  prevádzky dňom 1. júla 2003.

2.2.2. dom ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len dos)

Miesto a adresa zariadenia: 
Bardejov, Pri štadióne 23, 085 01  Bardejov

Cieľom DOS je poskytnúť pacientovi  komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou 
ošetrovateľského  procesu zameranú na:

•	 Udržanie a  zlepšenie kvality života
•	 Pooperačné a  post/hospitalizačné obdobie a  predchádzanie zdravotným komplikáciám

Druh 
zdravotnej 
služby

Forma
zdravotnej 

služby
Rozsah Počet lôžok Pacienti

za rok 2014

Hospic pobytová 3 – 6 mesiacov 14 45

DOS pobytová 1 mesiac 6 12
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podporné 
služby

3.1. jedáleň

Miesto a adresa zariadenia: 
Kukorelliho 1498/10, 066 01  Humenné 
Školská 396 , 076 22  Vojčice

ADCH poskytuje stravovanie prostredníctvom jedální v   Humennom a   vo Vojčiciach 
ľuďom, ktorí pre vek, zdravotný stav alebo nezabezpečené nevyhnutné podmienky  
na základné životné potreby nie sú schopní pripraviť si sami stravu. V  odôvodnených prípadoch  
sa strava roznáša do domácností.

3.2.  Charitatívno-soCiálne Centrum,  

Kukorelliho 1798/10, 066 01 Humenné

V   charitatívno-sociálnom centre v   Humennom  podávame  pre ľudí v   núdzi  v   pra-
covných dňoch 1x denne výdatnú polievku. Centrum poskytuje potrebnú pomoc ľuďom  
v  núdzi a   je v ňom zriadený aj sociálny šatník.

3.3.  požičovňa pomôCok, 

Južná 2, 040 01  Košice

Požičovňa kompenzačných a   zdravotníckych pomôcok umožňuje zapožičanie potreb-
ných pomôcok na prechodnú dobu ľuďom po úrazoch, v  rekonvalescencii, či dlhodobo ne-
mocným.

Zdravotnícke a  kompenzačné pomôcky uľahčujú domácu starostlivosť o  pacien-
ta a  prinášajú väčší komfort pacientom i  opatrovateľom. umožňuje PSS so zníženou 
sebestačnosťou zostať súčasťou svojho prirodzeného prostredia a   žiť ďalej plnohodnotne  
v  kruhu svojej rodiny. Zapožičanie pomôcky pomôže ľuďom preklenúť obdobie, kedy si budú 
môcť zaobstarať pomôcku z  príspevku zdravotnej poisťovne alebo z  vlastných prostriedkov.

Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu. (John ruskin)
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odborná činnosť  
a vzdelávanie

4.1. špeCializované soCiálne poradenstvo (šsp)

Miesto a adresa: 
Košice, Bočná 2, 040 01  Košice 
Michalovce, Okružná 3567, 071 01  Michalovce 
Humenné, Kukorelliho 1498/10, 066 01  Humenné 
Lipany, Kpt. Nálepku 19, 082 71  Lipany 
Stropkov, Mlynská 724, 091 01  Stropkov 
Prešov, Nám. Krista Kráľa 1, 080 01  Prešov 
Rožňava, Námestie baníkov 27, 048 01  Rožňava

Odborná pomoc ŠSP je adresovaná pre osoby bez domova, odchovancov detských domo-
vov, nezamestnané osoby, nízkopríjmové skupiny, osoby v hmotnej núdzi, občanov rómskej 
komunity, ťažko zdravotne postihnutým osobám a seniorom v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Poradne sa nachádzajú v Košickom a Prešovskom kraji v  mestách Košice, Rožňava, Mich-
alovce, Prešov, Stropkov, lipany a Humenné s jedným poradcom, ktoré sú metodicky riadené  
z centra ADCH v Košiciach. V podmienkach ADCH je poskytované ŠSP ambulantnou (v po-
radni) a  terénnou formou (v prirodzenom sociálnom prostredí). 

Pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva ADCH Košice spolupracuje  
s  príslušnými samosprávnymi krajmi.

Poradenstvo sa poskytuje fyzickým osobám bezplatne s finančnou podporou Košického 
samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.

4.2. vzdelávanie zamestnanCov

V rámci možností sa zamestnanci všetkých zariadení ADCH Košice aktívne zúčastňujú 
rôznych kurzov, vzdelávaní či školení, ktoré podporujú ich odborný i   osobnostný rast. Pra-
covníci, ktorí poskytujú odborné zdravotnícke výkony, sa zúčastnili  v   roku 2014 viacerých 
vzdelávacích aktivít:
•	 IX. Medzinárodná hospicová konferencia v  Bardejove
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•	 Výstup z  konferencie v  tlačovej podobe
•	 Celopoľské stretnutie pracovníkov v  Lichni
•	 Kurz sprevádzania v  Martine
•	 Špecializačné štúdium troch zamestnancov v  odbore onkológia na SZU v  Bratislave
•	 Publikačná činnosť z  oblasti hospicovej starostlivosti
•	 Lektorská činnosť vo výučbe hospicovej starostlivosti
•	 Aktívna účasť v  medzinárodnom projekte Grundvig / zameraný na starostlivosť o  pozostalých 

všetkých vierovyznaní/
•	 Odborné vzdelávanie personálu na miestnej úrovni s  aktívnou účasťou/ mesačne/

V  oblasti vzdelávania v  sociálnych službách sa pracovníci CHD pre mládež vo Vranove 
n./T. zúčastnili  konferencie pre Rómov,  na ktorej okrem sociálnych pracovníkov prijali účasť  
aj vybraní PSS nášho zariadenia. V  októbri sa zúčastnili ii. vzdelávacieho stretnutia sociálnych 
pracovníkov pracujúcich v  DeD v  Jasnej. 

Pracovníci Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach sa zúčastnili týchto   
vzdelávacích aktivít:  

odborný workshop – individuálny plán osobnosti,  školenie implementácia individuálneho 
plánovania a   podmienok štandardov kvality sociálnych služieb v   praxi na základe novely 
zákona 448/2008 platnej od 1.1.2014, školenie Hartman - inkontinencia seniorov, seminár Se-
bapoznanie, asertivita v  záťažovej komunikácii  a  seminár Komunikácia s  klientom.

Zamestnanci CHD sv. Alžbety v  Košiciach sa každoročne zúčastňujú  konferencie, určenej 
pre cieľovú skupinu ľudí bez domova. V  roku 2014 sa konala konferencia v  Bratislave v  dňoch 
15.-17.10.2014 s  názvom „Ako ďalej“. Z konferencie  si odniesli certifikát „ Práca s agresívnym 
klientom“.

Pravidelná aktivita v zariadeniach – 1x za dva mesiace sa koná supervízia pod vedením 
supervízora a  psychológa.

4.3. kurz opatrovania

Arcidiecézna charita organizuje od roku 2011 akreditovaný vzdelávací program „Kurz opa-
trovania“ ktorý je  modulovým vzdelávacím programom. V  súčasnosti  sa realizuje dištančnou 
a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z troch hlavných častí - z teoretickej  
a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. V   priebehu 
roka 2014 sme okrem školiaceho strediska na vykonávanie odbornej praxe v  DPS Južná tr. 2  
v Košiciach otvorili školiace stredisko certifikovaného kurzu pre opatrovateľky aj v CHD sv. edi-
ty Steinovej vo Vojčiciach a  v  Hospici Matky Terezy v  Bardejovskej novej Vsi. V  rámci ústre-
tovosti k  účastníkom kurzu máme otvorené školiace strediská aj v  iných diecéznych charitách 
(Bratislava a  Spišská nová Ves). 

Cieľová skupina  vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, 

Najväčšia moc je moc nad sebou samým. (Seneca)
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ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti 
sociálnych služieb. V  roku 2014 úspešne ukončilo kurz a  získalo osvedčenie o  získanom vzde-
laní (aj s  úradným prekladom do nemeckého jazyka) 147 účastníkov vzdelávania. V  roku 2013 
bolo vyškolených spolu 53 účastníkov vzdelávania. Rozšírenie tejto vzdelávacej činnosti v  roku 
2014 bolo možné prostredníctvom národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

4.4. inFormačný systém Cygnus

V   roku 2014 v ADCH Košice bol zavedený elektronický informačný systém Cygnus.  
ide o najrozšírenejší informačný systém pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý uľahčuje 
a  zefektívňuje prácu zamestnancov zariadení sociálnych služieb a  napomáha zvýšeniu kvality 
práce a  úrovne sociálnych služieb. Program   zjednodušuje a  zefektívňuje celkovú organizáciu 
práce.

4.5. odborná prax študentov

ADCH Košice participuje na príprave mladých na svoje budúce zamestnanie v  sociálnej 
sfére. Odborná prax študentov sa uskutočňuje v  zariadeniach ADCH na základe žiadosti a vo-
pred dohodnutých podmienok medzi školou a  ADCH, medzi študentom a  ADCH. V  zariade-
niach ADCH je poverený zamestnanec, ktorý je zodpovedný za odborné sprevádzanie študenta 
počas praxe. V  rámci efektívneho výkonu činností v  jednotlivých zariadeniach je maximálny 
počet študentov na odbornej praxi v  zariadení ADCH v  jednom termíne 5 študentov.

V  roku 2014 sa ADCH zapojila do medzinárodného projektu  erasmus + , ktorý sa zame-
riava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej európe, poskytovanie 
príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí. V   roku 2014 sme podpísali zmluvu  
s  Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a  v  priebehu roka absolvovali 6 študenti tejto školy 
odbornú prax v  trvaní troch a  dvoch mesiacov v  našich zariadeniach v  Rómskom komunit-
nom centre v  lipanoch, v  Hospici Matky Terezy v  Bardejovskej novej Vsi, v  Charitnom dome 
sv. Alžbety a  v  Krízovom centre  v  Košiciach.

4.6. duChovná FormáCia zamestnanCov

Pracovníci ADCH majú možnosť duchovne sa povzbudiť prostredníctvom duchovných 
obnov, ktoré sú organizované v  čase pôstu a  adventu. V  minulom roku túto možnosť využilo 
50 zamestnancov. Duchovné obnovy, ktoré sa konali na Teologickej fakulte v  Košiciach, viedol 
doc. Štefan lenčiš.

 V  roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii zorganizovala Slovenská katolícka cha-
rita celoslovenskú púť charít do Šaštína, na ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci ADCH Košice.
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rozvoJ 
organizáCie  
a spolupráCa

činnosť Arcidiecéznej charity by sa nemohla rozvíjať bez spolupráce s  partnermi na národnej 
i  medzinárodnej úrovni. V  rámci projektov spolupracuje aj so zahraničnými charitami. Ak-
tívne reagujeme  na rôzne projektové výzvy, ktoré sú zamerané na cieľové skupiny, s  ktorými 
pracujeme.

5.1. spolupráCa s nadáCiou u.s. steel košiCe

Arcidiecézna  charita Košice v   rámci špecializovaného sociálneho poradenstva spolu-
pracuje s   inými charitami a nadáciami zameranými na finančnú a   hmotnú pomoc  ľuďom  
v  núdzi, ktorí sa z  rôznych dôvodov nachádzajú  v  náročnej životnej situácii.

V  tomto smere je významným prínosom niekoľkoročná spolupráca ADCH s  nadáciou u. 
S. Steel, na ktorú sa  obracajú so žiadosťou o  finančnú pomoc rodičia zdravotne postihnutých 
detí, mnohopočetné rodiny s  nízkym príjmom, samoživitelia rodín bez práce, príjmu. Pomoc 
je zameraná na dofinancovanie rehabilitačných pobytov, procedúr, kúpu rehabilitačných, 
technických pomôcok, finančnú podporu rodín i  jednotlivcov, na úpravu bytov. Vychádzame 
v  ústrety aj krízovým centrám, a  to financovaním letných táborov pre deti základných škôl 
počas letných prázdnin.

O  došlých žiadostiach rozhoduje sociálna komisia.V  roku 2014 bolo z  došlých 97 žiadostí  
podporených 27, v   celkovej sume 9000,- €. V   spolupráci s   nadáciou u. S. Steel organizu-
jeme zbierku šatstva, ktorú pracovníci u S Steel prinášajú do DPS Južná 2, odkiaľ sa šatstvo 
rozdeľuje aj do iných zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb môžu každoročne prezentovať 
svoje výrobky v  stánku u. S. Steel na Košických vianočných trhoch. Výťažok zo zbierky vo výške 
409,86 € bol použitý na nákup liekov pre Hospic Matky Terezy v  Bardejovskej novej Vsi.

5.2. projekt „terénna záChranná sieť“

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z   európskeho sociálneho fondu v  rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a  sociálna inklúzia „Priestor pre vašu príležitosť“ v ob-
dobí od 03/2012 s ukončením 02/2014 a  bol zameraný hlavne na realizovanie terénnej práce 
v  meste Košice pre ľudí bez domova. Reálny prínos takejto terénnej práce je v  tom, že ľudí bez 
domova a  zároveň aj mnohých sociálne vylúčených sme dokázali podchytiť priamo v  uliciach 
mesta bez nutnosti, aby oni urobili prvý krok a  vyhľadali pomoc. Terénni sociálni pracovníci 
distribuovali počas realizácie projektu aj informačné letáky, ktoré obsahovali základné údaje, 
kde a  na koho sa môžu vo svojej situácii obrátiť.
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Mesto Košice má prioritu riešenie sociálne vylúčených ľudí zadefinovanú v   Programe 
hospodárskeho a   sociálneho rozvoja mesta, preto je realizácia tohto typu projektu veľmi 
potrebná a   zástupcovia mesta uvedený projekt podporili. Z   toho dôvodu bol v   decembri 
2014 projekt obnovený a  bude trvať do októbra 2015. V  rámci projektu sme zamestnali dvoch 
terénnych pracovníkov.

5.3. spolupráCa s  Ústredím práCe, soCiálnyCh veCí a  rodiny

ADCH Košice spolupracuje s   úradmi práce, sociálnych vecí a   rodiny na základe dohôd 
uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004  
Z.z. o  službách zamestnanosti, hlavne na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby  podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o  službách zamestnanosti Operačného 
programu Zamestnanosť a  sociálna inklúzia.

V  roku 2014 ADCH Košice uzatvorila s  Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny dohody v  trvaní 
šesť mesiacov:

ÚPSVAr  Trebišov  5 uchádzačov o  zamestnanie

ÚPSVAr Stropkov  2 uchádzači o  zamestnanie

ÚPSVAr Prešov   6 uchádzačov o  zamestnanie

ÚPSVAr Košice  7 uchádzačov o  zamestnanie

ÚPSVAr Michalovce  1 uchádzač o  zamestnanie

ÚPSVAr Humenné  3 uchádzači o zamestnanie 

Príspevky  v   rámci dohody boli určené na úhradu časti nákladov potrebných na kvali-
fikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a   prevádzku dobrovoľníckej služby, úrazové 
poistenie uchádzačov vykonávajúcich dobrovoľnícku službu, úhradu časti nákladov na osob-
né ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie a  časti ďalších nákladov, ktoré súvisia 
s vykonávaním dobrovoľníckej službu a   na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, 
ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej služby. 

Za sledovaný polrok si účastníci projektu osvojili pracovné zručnosti na tom-ktorom pra-
covisku a  na druhej strane  ADCH pomohli napĺňať jej poslanie.

radostným srdcom skrásnie tvár. (Šalamún)
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5.4. zahraničná spolupráCa

5.4.1.  Účasť v  medzinárodnom projekte „skvalitnenie soCiálnyCh služieb 
seniorom “ s  dieCézou limburg

Cieľom medzinárodného projektu „Skvalitnenie sociálnych služieb seniorom “ s  diecézou 
limburg je skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb seniorom a  posilnenie manažmentu 
poskytovania týchto služieb. Obzvlášť dôležité bolo,  že sme mali a  mohli  pracovať  v procese 
neustáleho zlepšovania, ktorý umožňoval dosiahnuté výsledky  prehodnocovať, znova zvážiť,  
vylepšovať  alebo prispôsobovať získaným  poznatkom.

5.4.2.  Účasť v  medzinárodnom projekte „operáCia vianočné dieťa 2014“

Poslaním projektu Operácia vianočné dieťa (ďalej len OVD) je zrozumiteľne a prakticky 
demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou Cirkvou hlásať 
dobrú správu o Ježišovi Kristovi. OVD je vianočný dar pre deti od 2 do 14 rokov ukrytý v škatuli 
od topánok, ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom organizácie geschenke der Hoffnung 
z nemecka. ADCH  v snahe pomôcť deťom zo sociálne slabých rodín, osamelým, chorým  
a postihnutým deťom  sa každoročne zapája do tohto medzinárodného projektu. V  roku 2014 
sme prostredníctvom dobrovoľníkov vo farnostiach, na mestských a  obecných úradoch roz-
dali a  potešili vianočnými balíčkami 1 700 detí v  Košickom a  Prešovskom kraji. Pre mnohé z  
nich to bol jediný darček pod vianočným stromčekom. Poďakovanie detí za vianočné darčeky 
sme zaslali štedrým darcom do nemecka prostredníctvom národného koordinátora pre OVD 
na Slovensku.

5.5.  tradičný Futbalový turnaj  

„odkopnime predsudky – Futbal spája“

Dňa 17.9.2015 sa konal 7. ročník už tradičného futbalového turnaja pod názvom „Odko-
pnime predsudky – futbal spája“, v  ktorom si  zmerali  sily ľudia bez domova ubytovaní v  našich 
zariadeniach  s košickými internacionálmi  VSS Košice a zástupcami majority – študentov a   
učiteľov SPŠ Dopravná, OA Watsonova, gymnázium Alejová – víťaz, SOŠ železničná a družstvo 
Mestskej polície Košice. Turnaj sa uskutočnil v   príjemnom športovom areáli mestskej časti 
Košice-Juh,  ktorá nám každý rok vychádza v  ústrety pri organizovaní turnaja.

Aktivita bola realizovaná pod záštitou primátora mesta Košice MuDr. Richarda Rašiho. 
Cieľom športového podujatia bola okrem aktívneho športového zápolenia zúčastnených  
aj snaha o odbúravanie predsudkov majority voči marginalizovaným skupinám obyvateľstva  
a  rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka. Turnaj finančne podporili primátor mes-
ta Košice,  Mč Džungľa, Mč nad Jazerom, Mč ťahanovce, Mč Juh, u. S. Steel Košice, Potravi-
nová banka Slovenska a  firma labaš Košice, za čo všetkým darcom patrí naša úprimná vďaka!
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5.6. dobrovoľníCtvo

Dobrovoľníci Arcidiecéznej charity Košice sú ľudia, ktorí bez nároku na odmenu a vo svo-
jom voľnom čase pomáhajú v  zariadeniach ADCH Košice. 

V  roku 2014 sa zapojilo do dobrovoľníckej činnosti 137 dobrovoľníkov, formou individuál-
neho a  firemného  dobrovoľníctva v  rôznych zariadeniach. 

V   roku 2014 sme sa spolu s   Dobrovoľníckym centrom Košického kraja a   s   Platformou 
dobrovoľníckych centier a organizácií Slovenska zúčastnili dvoch projektov, ktoré sme   
úspešne ukončili.  išlo o  projekty Volwem – Dobrovoľníctvo, cesta k  zamestnaniu a  projekt 
Dobrovoľníctvo pre všetkých. 

OKReM PRAViDelnéHO DOBROVOľníCTVA SA nAŠi DOBROVOľníCi ZÚčASTnili  
AJ TýCHTO AKCií A  ZBieROK: 

•	 Zbierka šatstva v  spolupráci s  U.S.Steel – máj – dvojdňová zbierka šiat a  iných potrieb pre ľudí 
v núdzi

•	 Deň rodiny – máj – prezentácia Charity a  výrobkov našich klientov na Hlavnej ul. v  Košiciach.

•	 Tesco zbierka – november – zbierka potravín a  financií v  predajniach sieti Tesco v  Košiciach, 
Stropkove a  v  Trebišove. Spolu sa vyzbieralo 1 610 kg potravín v  hodnote 1 744 eur  
a  finančne prispeli ľudia sumou 666,39 eura. Potraviny sa využili v  zariadeniach a  tiež boli 
rozdelené rodinám v  núdzi. Financie si rozdelili zúčastnené zariadenia a  boli použité podľa 
aktuálnej potreby. 

•	 Otvor svoje srdce – december - každoročná zbierka financií v  uliciach mesta Košice, kde 
študenti ponúkajú kahančeky za ľubovoľný finančný príspevok. V  roku 2014 sa vyzbieralo 
247,63 eura, ktoré boli použité na nákup hygienických potrieb pre Hospic Matky Terezy  
v  Bardejovskej Novej Vsi.

•	 U.S.Steel vianočný stánok – prezentácia výrobkov PSS z  našich zariadení a  zároveň zbierka 
financií. Vďaka spolupráci dobrovoľníkov a  zamestnancov U. S. Steelu sa nám podarilo 
vyzbierať 409,86 €, ktoré sme použili na nákup liekov v  Hospici Matky Terezy v  Bardejovskej 
Novej Vsi.

FiReMné DOBROVOľníCTVO:

•	 Naše mesto – jún – celoslovenské podujatie, v  Dome pokojnej staroby skrášlili vonkajšie 
priestory dobrovoľníci z  firmy T – Systems a  v CHD sv. Alžbety pomohli vymaľovať 
dobrovoľníci z  firmy Getrag

•	 vianočná pomoc – firma Geodeticca usporiadala predvianočnú zbierku potravín, financií  
a  iných potrieb pre jednu rodinu v  núdzi z  našej databázy 

•	 U.S.Steel tradičná zbierka šatstva pracovníkov U.S. Steel pre PSS v  Charitnom dome sv. Alžbety 
na Bosákovej ul. a  v  Krízovom centre v  Košickej Novej Vsi.
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iné ZBieRKy : 

•	 Celoslovenská zbierka školských potrieb –  školské potreby putovali do rodín s  deťmi  
a  do Krízového centra pre matky s deťmi

•	 Zapojenie sa do 1. ročníka na Slovensku celosvetového projektu Empty shop (Prázdny obchod) 
– zbierka šatstva v  Auparku. Šatstvo bolo odovzdané  Krízovému centru pre matky s  deťmi 

•	 Zbierka pre košickú Charitu v  spolupráci s  MČ Košice Západ – zbierka zimného šatstva  
a  trvanlivých potravín. Vyzbierané dary sa použili v  CHD sv. Alžbety na Bosákovej ulici,  
kde sa šaty pretriedili a  odovzdali ľuďom, ktorí ich potrebovali.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, študentom Katolíckej univerzity, gymnázia Poštová, 
SZŠ sv. Alžbety, SOŠ Automobilová a  gymnázia Alejová, že obetovaním svojho voľného času  
a  nezištnou pomocou druhým prispeli k  plneniu cieľov a  poslania Charity. 

VeľKá VĎAKA!



2% daň 
premenená 
na Pomoc 

ADCH sa každoročne uchádza o  príjem 2% dane. Ročný prehľad príjmu 2% dane  
k  31.12.2014 podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z  príjmov v  znení neskorších 
predpisov podľa:  www.rozhodni.sk

ičO názov príjímateľa Sídlo prijímateľa
Poskytnutý súhrn

Podielov zaplatenej 
dane

355 14 027 Arcidiecézna charita 
Košice 04001 Košice, Bočná 2  5  547, 82eur

Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov pre 
pacientov v Hospici Matky Terezy v  Bardejovskej novej Vsi. Hospic vzhľadom  
k nedostatočnému preplácaniu zdravotníckych výkonov zdravotnými poisťovňami 
nedisponuje potrebnou výškou finančných prostriedkov na pokrytie všetkých ročných 
nákladov.
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ekonomiCké 
Údaje

ADCH pre svoju činnosť v   roku 2014 používala svoj majetok a hospodárila so zdrojmi 
prijatými za účelom plnenia dohodnutých služieb podľa zmluvných vzťahov .

Prehľad stavu a pohybu majetku a  záväzkov za obdobie 2014 vyjadruje nasledovná tabuľka

( v tis. euR.)

    Stav k
1.1. Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.

SPOLU Majetok 1 997 811 960 1 847

neobežný majetok 1 318 87 282 1 123

  - Dlhodobý  nehmotný majetok

  - Dlhodobý  hmotný majetok 1 281 87 282 1 086

  - Dlhodobý  finančný majetok 37 37

Obežný majetok 674 721 673 721

  - Zásoby 10 10 10 10

  - Pohľadávky 198 209 198 209

  - Finančné účty 466 502 465 502

časové rozlíšenie 5 3 5 3

SPOLU Imanie a záväzky 1 997 703 853 1 847

Vlastné imanie 455 57 0 512

  - Základné imanie 1 1

  - Fondy a výsledok 454 57 511

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z  tej,  ktorú daruje. (Matka Tereza)
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Cudzie zdroje 645 646 635 656

  - Rezervy 170 176 170 176

  - Záväzky 466 468 456 478

  - Bankové pôžičky 9 2 9 2

časové rozlíšenie 897 218 679

Dlhodobý majetok predstavuje budovy, zariadenia a  dopravné prostriedky slúžiace pre 
výkon a   zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Prírastky predstavujú doplnenie 
dlhodobého majetku. Úbytky predstavujú prevažné odpisy majetku ako aj vyradenia 
nepotrebného majetku.

Zásoby predstavujú potraviny v  kuchyniach pri pobytových zriadeniach. najväčšiu časť 
pohľadávok tvoria pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za výkony vykonané v  decembri 
a  zaplatené poisťovňami v  roku 2015, a ďalej pohľadávky voči klientom pobytových zariadení. 
Zostatky na finančných účtoch predstavujú finančnú hotovosť na úhradu splatných bežných 
záväzkov z  činnosti.

najväčšiu časť rezerv predstavuje rezerva na nevyčerpané dovolenky, zvyšnú časť na 
bežné riziká a  záväzky. Pasívne časové rozlíšenie predstavuje zostatok dotácie na obstaranie 
hmotného majetku. Rozpúšťanie dotácie časovo a  vecne súvisí s  odpisovaním obstaraného 
majetku z  dotácie.

PREHľAD O VýNOSOCH A NáKLADOCH 
( v tis. euR.)

Rok 2014 Rok 2013

SPOLU Výnosy 4 604 3 846

Tržby z predaja služieb 1 824 1 725

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 19 19

Prijaté dary 37 8

Prijaté príspevky od organizácii 26 89

Prijaté príspevky od fyzických osôb 74 79

Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 7
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Prijaté príspevky zo zbierok 153 143

Dotácie 2 337 1 690

Ostatné výnosy 129 86

SPOLU Náklady 4 546 3 843

Spotreba materiálu 552 563

Spotreba energie 374 379

Opravy a údržba 71 54

Služby 158 154

Mzdové náklady 2 245 1 822

Sociálne náklady 887 720

Dane a poplatky 25 22

Odpisy 124 96

Ostatné náklady 110 33

Výsledok za obdobie 58 3

najvýznamnejšiu položku výnosov tvoria dotácie a   príspevky zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom MPSVR a   ďalej príspevky zo samosprávnych krajov (KSK, PSK) a   miest 
(najmä Košice) Tieto dotácie a   príspevky sú poskytované na účely poskytovania zmluvne 
dohodnutých sociálnych služieb v   dojednanom rozsahu v   zmysle zákona a   sociálnych 
službách. Ďalej významnú časť výnosov tvoria príjmy od klientov  ako aj príjmy od zdravotných 
poisťovní za zmluvne dohodnuté poskytované zdravotné výkony. Doplnkovými výnosmi  
sú dary, dobrovoľné príspevky a  zbierky na podporu činnosti charity.

V  oblasti nákladov najvýznamnejšiu časť predstavujú náklady na mzdy a soc. zabezpečenie 
pri priemernom počte zamestnancov 327 v   roku 2014. Ďalšími významnými položkami 
nákladov sú materiálové náklady predstavujúce hlavne spotrebu potravín v   kuchyniach  
a  spotreba energii na prevádzku zariadení.



nasledujúci graf vyjadruje rozdelenie jednotlivých skupín 
príjmov podľa zdrojov
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ADCH tradične poskytuje pobytové služby udržiavajúc stabilný počet klientov. ide  
o služby domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej 
služby, útulkov, nocľahární, zariadenia podporovaného bývania, domova na pol ceste.

Podľa novely zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.1.2014 
prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení núdzového bývania stratili nárok  
na poskytovanie tejto služby, preto bolo potrebné preregistrovať takého zariadenie na útulok, 
aby mohli byť rodinám s deťmi poskytované sociálne služby aj v ďalšom období.

ADCH rozšírila poskytovanie sociálnych služieb formou

‐ denných stacionárov (ambulantná sociálna služba určená pre starých a zdravotne postihnutých)

V roku 2014 boli poskytované služby v 9 zariadeniach

‐ opatrovateľskej služby – využitím národného projektu „Projekt opatrovateľskej služby“. V roku 
2014 boli poskytované terénne sociálne služby prostredníctvom 8 centier opatrovateľskej služby

Obidve sociálne služby umožňujú zotrvanie odkázaných čo najdlhšie v domácom prostredí.

PReHľAD eKOnOMiCKy OPRáVnenýCH náKlADOV nA KlienTA A MeSiAC PODľA
JeDnOTliVýCH DRuHOV SlužieB V ROKu 2014 uVáDZA nASleDOVná TABuľKA

Zariadenie
EON na klienta 

a  mesiac 
(v Eur)

Priemerný 
mesačný počet 

klientov

Domovy sociálnych služieb 983,64 82,18

Zariadenia pre seniorov 689,89 137,41

Zariadenia opatrovateľskej služby 752,87 19,12

Útulky 202,15 121,14

nocľahárne 171,85 93,38

Zariadenie podporovaného bývania 292,40 5,00

Domov na pol ceste 542,27 5,00

Denné stacionáre 252,05 70,08

Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. (Platón)
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náRODný PROJeKT KOMuniTné CenTRá

ADCH chce sústrediť svoju pomoc skupine obyvateľov sociálne vylúčených alebo 
ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK v mestách Sečovce a   Pavlovce nad 
uhom a   preto sa plánuje zapojiť do „národného projektu Komunitné centrá“. Odbornými 
činnosťami chce ADCH osobám, pre ktoré je charakteristickou neschopnosť participovať  
na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov ako sú nízky 
príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou  
a  diskriminácia, vliať novú nádej na lepšiu budúcnosť.

plány do 
budÚCna 

Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym
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Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym

Arcidiecézna charita je neziskovou organizáciou.  Bez finančných prostriedkov  
sa poskytovať pomoc nedá. udržiavanie kvality a   profesionality jednotlivých  charitných  
zariadení si vyžaduje finančnú podporu. Bez individuálnych a  firemných darcov by niektoré 
z   našich projektov úplne zanikli. Ďakujeme všetkým  darcom, priaznivcom, partnerským 
organizáciám, spolupracujúcim inštitúciám, sponzorom a   dobrovoľníkom za ich podporu, 
pomoc a  nasadenie  v  roku 2014:

•	pracovníkom Košického a Prešovského samosprávneho kraja, MPSVaR,  Úradu vlády SR,  
mestám a obciam  za ich podporu a spoluprácu

•	 všetkým darcom v  zbierkach na charitu vo  farnostiach Košickej arcidiecézy

•	 všetkým menovaným i  anonymným darcom, ktorí prispeli finančným, materiálnym  

•	 a  duchovným darom

•	dobrovoľníkom, ktorí boli spoločníkmi deťom, opusteným, chorým a  seniorom a  ukázali

•	 im svojím nadšením svet z  tej lepšej stránky

•	 všetkým darcom, ktorí darovali 2% zo svojich daní na podporu charitného diela

•	donorom a ostatným spolupracujúcim organizáciám

poďakovanie
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ARCIDIECéZNA CHARITA KOŠICE

P.č. NáZOV 
ZARIADENIA ADRESA VEDúCI

1.

Centrum ADCH Bočná 2, 040 01 Košice www.
charita-ke.sk

ing. KORPeSiO Cyril - riaditeľ
ing. ReVAy Marián - eÚ
ing. TKáč Štefan - eÚ

ing. PAHOlKOVá Mária - eÚ
Mgr. BeluŠKO Marián-SÚ

Mgr. neMCOVá Zuzana -SÚ
Mgr. MAJDOVá Jana - SÚ

Mgr. KuCHTOVá Anežka-SÚ
MVDr. BinDASOVá Silvia-PÚ
Bc. lAJTáROVá Blanka-PÚ
ARgAláŠOVá Helena-PÚ
ing. ŠTARKOVá Alica-OTÚ

Mgr. KRiŠTOFOVá Marta-OTÚ
PAPáč Vincent - OTÚ

Mgr. KOVálOVá Alžbeta
Bc. VAŠčáK Konrád

Kancelária
psychológa ADCH Južná trieda 2, 040 01 Košice Mgr. SliVKA Marcel

Kancelária
koordinátora

dobrovoľníkov
Bočná 2, 040 01 Košice HOTOVá

Veronika

SKuPinA č. 1: DOMOVy, HOSPiCe

2. DPS A. F.
Colbrieho, Košice Južná trieda 2, 040 01 Košice Mgr. SOVáK Peter

3. CHD sv. e.
Steinovej, Vojčice Školská 396, 076 22 Vojčice Mgr. KOlAčKOVSKá Katarína

4. DPS -DKD F.
Majocha, V. Šariš

nám. sv. Jakuba 30, 
082 21 Veľký Šariš Mgr. DugAS Jozef

5. DPS lipany Hviezdoslavova 826, 082 71 lipany ing. SlAninKA Pavel

6. HOSPiC Matky
Terezy, BnV Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov Mgr. PROnĚKOVá Martina

7.
Dom

ošetrovateľskej
starostlivosti

Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov Mgr. PROnĚKOVá Martina

SKuPinA č. 130-139 DS

8. Denný stacionár
Košice Južná trieda 2, 040 01 Košice ing. SABOlOVá Mária

9. Denný stacionár
Sečovce SnP 953, 078 01 Sečovce Mgr. BAňACKá

Monika

Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym
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10. Denný stacionár
Vojčice Školská 396, 076 22 Vojčice Mgr. iľKOVá Martina

11. Denný stacionár
Trebišov

M.R.Štefánika 1161/186,  
057 01 Trebišov BeRežná emília-sr. Veronika

12. Denný stacionár
Sabinov 17. novembra 8, 083 01 Sabinov Mgr. TOMčáKOVá Františka

13. Denný stacionár
lipany Hviezdoslavova 826, 082 71 lipany ing. SlAninKA Pavel

14. Denný stacionár
Stropkov

A. Hlinku 1762/27, 091 01 
Stropkov PhDr.DžAVOROnKOVá Mária

15. Denný stacionár
Humenné Staničná 3, 066 01 Humenné Mgr. CHARiTunOVá Andrea

16. Denný stacionár
Snina

nám. Jána Pavla ii. 2059, 069 01 
Snina Mgr. KOZeJOVá Jana

SKuPinA č. 2: ADOS

17. ADOS Košice Južná trieda 2, 040 01 Košice Mgr. KARPáčOVá eva

18. ADOS Trebišov Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov Mgr. ROVňáKOVá Anežka

19. ADOS Sobrance Kpt. nálepku 8, 073 01 Sobrance Mgr. JuRiKOVá Valéria

20. ADOS lipany Hviezdoslavova 826, 082 71 lipany Mgr. VAVReKOVá Jana

21. ADOS Bardejov Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov PhDr. iVAnOVá Adela

SK.č. 3: KC, ÚTulOK, CHD, CHDM

22. Krízové centrum
Košice Poľná 1, 040 14 Košice Mgr. FiRDA Miroslav

23. Útulok emauzy
Košice Fialková 3, 040 01 Košice PhDr.HlAVáčOVá Soňa

24. CHD sv. Alžbety
Košice Bosákova, 040 01 Košice PhDr.HlAVáčOVá Soňa

25. CHDM Vranov nad
Topľou lúčna 812, 093 01 Vranov n/Top. Mgr. BROniŠOVá Beáta

SKuPinA č. 4: CHSR

26. CHSR Košice Južná trieda 2 , 040 01 Košice Mgr. KOŠč Jozef

27. Jedáleň Humenné Kukorelliho 1498/10, 066 01 
Humenné OnuŠčáKOVá gabriela

SKuPinA č. 5: CHSC, RKC

28. CHSC Košice (1)
(ŠSP) Bočná 2, 040 01 Košice Mgr. KORPeSiOVá Silvia

Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym
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29. CHSC Michalovce
(ŠSP) Okružná 3567, 071 01 Michalovce Mgr. STAnKOVá Marta

30. CHSC Humenné
(ŠSP)

Kukorelliho 1498/10, 066 01 
Humenné Mgr. čuRA Stanislav

31. RKC lipany (ŠSP) Kpt. nálepku 19, 082 71 lipany Mgr. FORgáčOVá Mária

32. RKC Stropkov
(ŠSP) Mlynská 724, 091 01 Stropkov Mgr. VOžná Beata

33. CHSC Prešov
(ŠSP) nám. Krista Kráľa 1, 080 01 Prešov Mgr. KOVáčiKOVá Jana

34. CHSC Rožňava
(ŠSP) Kóšu Shoppera 22, 048 01 Rožňava Mgr. KATOnOVá Helena

35. KC lipany Kpt. nálepku 19, 082 71 lipany Mgr. uRDZiK Marko

36. KC Stropkov Mlynská 724, 091 01 Stropkov Mgr. JuRčiŠin Ján

37. KC Pavlovce nad
uhom

Školská 410,  
072 14 Pavlovce nad uhom Mgr. SeRenčKOVá Klaudia

38. KC Sečovce nám.sv.Cyrila a Metoda 142,078 
01 Sečovce Mgr. ľubica Raganová

39. Terénna sociálna
práca Bočná 2, 040 01 Košice Mgr. KAMláR Metod

40. Terénna sociálna
práca Bočná 2, 040 01 Košice Mgr. PRiSTáŠOVá Kristína

Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym
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.. a stropkovské deti aj rady vyhrávajú..

Arteterapia v CHD Vojčice

Cvičenie v prírode patrí k pravidelným činnostiam DS Košice

Ďakujeme uSS Košice, že nám každoročne umožňuje 
zúčastniť sa prezentácie na Vianočných trhoch

Bez potravinovej pomoci sociálne slabším je ťažko  
si predstaviť prácu Charity

Denný stacionár v Snine sídli v tejto budove



Výsledky šikovných rúk PSS v našich  zariadeniach Výsledky šikovných rúk PSS v našich  zariadeniach

Deti a starkí si jednoducho v DPS Košice rozumejú

Deti z Krízového centra v Košiciach sa tešili z darčekov  
od Mikuláša

Deti z Krízového centra sú šťastné na výlete v Tatrách

Dobrovoľníčky prezentovali Charitu na vydarenom  
Dni rodiny v Košiciach



Firemní dobrovoľníci v projekte naše mesto skrášľovali )aj 
park v DPS Južná 2

Hospic - posviacka reliéfu Matky Terezy

Mikuláš v hospici

Firemní dobrovoľníci v projekte naše mesto v CHD  
na Bosákovej ulici

Každoročná zbierka školských pomôcok uľahčí mnohým 
rodinám prípravu na začiatok školského roka

Modlitbové stretnutie s duchovným otcom vo Vojčiciach



na všetkých futbalistov čakala guľášová odmena 

Pri ručných prácach je zábava

naozajstné futbalové zápolenie na 7. ročníku turnaja

Pracovníčky ADOS lipany pri pravidelnej návšteve  
pacienta v domácnosti

Príjemná atmosféra v Dennom stacionari Trebišov



Reprezentačné družstvo ADCH Košice na turnaji  
Odkopnime predsudky - futbal spája

Snina spoločenská miestnosť

Svetielko 
Bardejovské Svetielko na vystúpení v hospici

Seniori z Charitného domu z Vojčíc na púti v gaboltove

Spoločný obed klientov Denného stacionára

V DPS v Košiciach seniori cvičia v zeleni parku



V RKC Stropkov mládež rada súťaží

Výletníci z KC Košice navštívili s dobrovoľníkmi aj  
Aqua City Poprad

Výsledky šikovných rúk v DS v Košiciach

V stropkovskom dennom stacionári

Vianoce 2014 a stánok uSS, kde sme mohli prezentovať  
našu prácu i naše výrobky



  



  


