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V roku 2018 mohli zariadenia sociálnych služieb požiadať o ďalší zdroj
financovania - zo zdravotných poisťovní. O tento zdroj požiadalo iba mini-
mum zariadení, pretože im pribudlo mnoho ďalších povinností a zároveň o
čo viac dostanú v roku 2018 od poisťovní, o to viac by im ubrali zo zdrojov
v roku 2019 samosprávy kvôli zlému vzorcu na výpočet finančných prí-
spevkov na prevádzku sociálnych služieb.

Štát si svoju povinnosť naplnil a dokonca aj navýšil objem prostriedkov
do celého systému sociálnych služieb. No zároveň je potrebné dodať, že aj
zaťažil poskytovateľov ďalšími zákonnými povinnosťami (zvýšenie mini-
málnej mzdy, zavedenie vyšších príplatkov k mzdám, zavedenie nových po-
vinností vyplývajúcich z GDPR, zvýšil oproti predchádzajúcim rokom
odvodové zaťaženie do zdravotných poisťovní).

Najväčší problém pri novom financovaní sme pocítili pri obecných sa-
mosprávach. Tie na takéto povinnosti vo financovaní neboli pripravené.
Zákon bol schválený v druhej polovici decembra 2017, pričom v tom čase
už väčšina obcí mala schválené svoje rozpočty na rok 2018, ktoré s finan-
covaním neverejných poskytovateľov nepočítali. Obce začali hromadne vy-
užívať ustanovenie v paragrafe o financovaní hovoriace o tom, že majú
financovať túto službu iba vtedy, keď si ju u neverejného poskytovateľa ob-
jednajú. A mnohé si túto službu neobjednali, alebo si ju neobjednali pre všet-
kých svojich občanov, ktorým sa služba poskytovala.

Vznikol tu aj ďalší problém pre neverejných poskytovateľov. Keď minulý
rok mala charita ako hlavných partnerov na rokovanie o vykrytie zdrojov na
financovanie ministerstvo, dva samosprávne kraje a mestá a obce, ktoré by
sa dali spočítať na jednej ruke, zmenou zákona už bolo potrebné rokovať s
viac ako 70 obcami a mestami kde mali naši prijímatelia pôvodné trvalé po-
byty. Pri mnohých obštrukciách, ktoré sme si pri týchto rokovaniach museli
užiť, sa ani niet čo čudovať, že viaceré obce a mestá si povinnosti financovať
poskytnuté služby občanov s trvalým pobytom z ich obce vôbec nesplnili,
alebo iba nedostatočne prispeli.

Štát zároveň sprísnil personálne, technické, hygienické, požiarne a ma-
teriálne podmienky poskytovania všetkých sociálnych služieb, a to retroak-
tívne aj na zariadenia, ktoré dlhé roky poskytovali tieto služby v dovtedy
vyhovujúcich podmienkach. Štát jednoducho „zmenil pravidlá“ obrazne po-
vedané „počas hry“.
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PRÍHOVOR RIADITEĽA

Svätý otec Benedikt XVI. V enciklike Deus Ca-
ritas Est píše, že služba lásky- charita spolu s vy-
sluhovaním sviatostí a ohlasovaním Božieho slova
patrí medzi základnú oblasť, ktorou sa cirkev preja-
vuje. Prejavovať lásku vdovám a sirotám, väzňom,
chorým a biednym každého druhu patrí k jej pod-
state tak isto ako služba sviatostí a ohlasovanie
evanjelia. Cirkev nemôže zanedbávať službu lásky
podobne ako nemôže zanechať sviatosti a Božie slovo.

Každý môže túto službu lásky realizovať sám, ako svoju osobnú angažo-
vanosť tam, kde žije a pôsobí. Arcidiecézna charita Košice ju realizuje ako
inštitúcia, ktorá bola cirkvou na tento účel zriadená. Jej hlavným poslaním
podľa štatútu je poskytovanie sociálnych, zdravotných, vzdelávacích aj cha-
ritatívnych služieb. Sociálne služby tvoria čo do počtu osôb a aj objemu pro-
striedkov najväčšiu časť služieb, ktoré charita poskytuje. V roku 2018 sa
zásadným spôsobom zmenil zákon o sociálnych službách. Zásadnou zmenou
v tejto novele zákona bola zmena financovania týchto služieb a to hlavne
služieb, ktoré sa poskytujú odkázaným občanom.

Hlavný zdroj financovania prevzal na seba štát, ktorý ale tieto svoje
zdroje zaviazal výlučne na mzdy a odvody pracovníkov v sociálnych služ-
bách. Treba ešte dodať, že zdroje od štátu nepokrývajú všetky mzdy a odvody
zamestnancov v príslušnej sociálnej službe, ale slúžia na ich čiastočné po-
krytie.

Ďalšiu časť zdrojov na prevádzku tejto služby majú financovať samo-
správy, ale iba vtedy ak poskytovateľa požiadajú o poskytovanie tejto služby.
Zvyšnú časť zdrojov na tieto sociálne služby predstavujú príjmy od osôb,
ktorým sa sociálna služba poskytuje, respektíve ak majú nepostačujúce prí-
jmy, tak by to mali doplniť zdroje od príbuzných toho, komu sa služba po-
skytuje.

Posledným zdrojom, z ktorého sa vykrýva nedostatok zdrojov sú zbierky,
dary, asignácia 2% dane z príjmov a iné zdroje, ktoré môže neziskový sek-
tor prijímať.
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Ďalšou ťažkosťou pre neverejných poskytovateľov bol zlý vzorec pre vý-
počet finančných príspevkov, ktorý sa prejavil hlavne pri zdrojoch od VÚC.
O čo viac dalo do systému sociálnych služieb ministerstvo, o to menej dali
VÚC. Neverejným poskytovateľom preto ostali na služby spolufinancované
VÚC tie isté zdroje, ako rok predtým. No zároveň museli naplniť už spome-
nuté povinnosti uložené im cez zákony ministerstvom práce alebo minister-
stvom zdravotníctva, ktoré však rok predtým nemali.

Aj kvôli tomu sme museli niektoré sociálne služby prestať poskytovať a
zrušiť. Toto boli podmienky poskytovania sociálnych služieb v roku 2018.
Nebolo to ľahké, ale prežili sme to a väčšinu služieb sa nám podarilo udržať
a zachovať ich poskytovanie.

Daň za zachovanie si niesli na pleciach zamestnanci, ktorým sme neve-
deli tak zvýšiť mzdy, ako by si boli zaslúžili, ale aj rodinní príslušníci našich
klientov, pretože sme museli upravovať poplatky za poskytované sociálne
služby. Všetkým, vďaka ktorým sme to mohli zvládnuť a niesli tento ťažký
kríž spolu s nami, patrí veľká vďaka a uznanie.

Napriek týmto podmienkam sme sa museli pripravovať aj na nové výzvy
v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb. Som pre-
svedčený o tom, že sa nám to spoločne podarí zvládnuť, lebo zvyšovanie
kvality by mal byť nikdy nekončiaci proces, v ktorom sa budeme musieť ne-
ustále zdokonaľovať. Čím skôr to prijmeme ako našu spoločnú každodennú
úlohu, tým lepšie to budeme môcť zvládnuť.

Ďakujem všetkým kolegom, dobrovoľníkom, rodinným príslušníkom,
darcom a dobrodincom s ktorými spoločne napĺňame naše ciele a víziu cha-
ritného poslania.

Ešte jedna dôležitá každodenná úloha nás týmto poslaním sprevádza.
Máme veľmi dôležitých partnerov v nebi. Sú nimi sv. Alžbeta, sv. Ondrej, bl.
Sára, bl. Anka Kolesárova, aj naši ďalší blízky osobní patróni. Využívajme
hojne ich orodovanie. To, že sa nám aj v roku 2018 podarili mnohé diela
zvládnuť, je neodmysliteľne aj ich zásluha. Pozývajme ich pravidelne do spo-
lupráce na týchto Božích dielach, ktoré spoločne uskutočňujeme.

Ing. Cyril Korpesio
riaditeľ ADCH Košice
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samotnom tom slove sú ukryté pojmy ako bázeň, učenie, dedičstvo a pokoj.
Apoštol Peter, znova v Skutkoch apoštolov, na ktoré sa toľko odvolávam
kvôli tomu, lebo opisujú prvotný model cirkvi, ktorý by mal byť ideálom pre
každú dobu, zvolá: Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v kaž-
dom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. (Sk 10,34-35)
Žiť v bázni pred Bohom, ktoré nespočíva vo fóbii, ale v aktívnom prístupe
spoznávania Božieho učenia a ktoré potom vedie k znovuzískaniu strateného
dedičstva – dedičstva pokoja duše, je aktuálnou výzvou pre nás všetkých aj
dnes. V tejto dobe, v ktorej je toľko depresii, toľko duchovnej biedy, ktorá
potom vedie aj k tej hmotnej, cesta nespočíva v predlžovaní agónie tých,
ktorí stratili Boží pokoj prostredníctvom pomoci, ktorá pre nich pôsobí iba
ako anestéza, ale cez pomoc, či službu ukázania cesty k znovuzískaniu de-
dičstva pokoja duše.

Naozaj si veľmi vážim snahu každého i každú snahu pomôcť. Som však
presvedčený, že Arcidiecézna charita by sa nemala zmutovať do podoby jed-
nej z mnohých filantropických inštitúcii, ktoré sa snažia pomôcť dnešnému
človeku. Ak by som znovu hľadal biblickú paradigmu v prvotných časoch
cirkvi, ktoré opisujú Skutky apoštolov vo svojej 6.kapitole, tak nebolo a
nikdy nebude správne, ak tí, čo vedú cirkev, čiže pastieri, zanedbávajú Božie
slovo a modlitbu (porov. Sk 6,2-4). Ale títo potom v prvej línii majú formo-
vať tých, ktorí slúžia, či „obsluhujú pri stoloch“. Neexistuje iba diakonska
služba, ale aj diakonsky rozmer služby cirkvi. A tá je iste zverená predo-
všetkým pracovníkom Arcidiecéznej charity a všetkým jej pracoviskám. Nie
výlučne – v zmysle že iba oni, ale hierarchicky – najprv oni, aby takto za-
paľovali aj ostatných.

Preto nevidím absolútnu prioritu pre napĺňania poslania, ktoré má Cha-
rita na každej úrovni svojho pôsobenia v množstve charitatívnych progra-
mov, v hľadaní zdrojov, ani v ničom podobnom, ale predovšetkým v tom,
aby každý jej člen zostal v tom, čo znamená Jirušalajim – v bázni, v učení,
v stále väčšom získavaní strateného dedičstva a v Božom pokoji. Aby sme
sa takto vyzbrojení silou zhora pustili do služby v jej mnohorakej podobe a
aby tento svet videl a uveril.

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
biskupský vikár
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PRÍHOVOR BISKUPSKÉHO
VIKÁRA

Počúvať, čo Duch hovorí (Cirkvi - Charite)
Nie je jednoduché zmysluplne sa prihovoriť nie-

komu, s kým nezdieľame jeho dennodenné starosti
i radosti, a zvlášť, ak od toho očakáva aspoň zá-
kladnú duchovnú orientáciu pre najbližšie obdobie
svojho jestvovania. Presne v takejto situácii sa oci-
tám, keď sa týmito slovami chcem prihovoriť k vám
všetkým pracovníkom i dobrovoľníkom Arcidiecéznej charity v Košiciach.
Hneď od začiatku preto priznávam, že sa týmito slovami skôr pokúsim na-
staviť naše mysle, no predovšetkým naše srdcia na skúmanie toho, čo chce
povedať Boží Duch nám všetkým v týchto časoch.

Každá inštitúcia, nevynímajúc ani cirkev, či charitu, ukrýva v sebe riziko,
ktoré spočíva v zámene funkčnosti svojho poslania za funkčnosť svojho apa-
rátu. Povedané inými slovami: namiesto toho, aby sme sa zamýšľali nad ab-
senciou, či nedostatočnosťou ovocia nášho úsilia a takto sa pokorne i odvážne
konfrontovali s výsledkami nášho poslania, naše úvahy sa neraz limitujú iba
na to, ako prežiť. Dovolím si tvrdiť, že príčinou tohto stavu je nie ojedinelá
skúsenosť toho, že problémy členov cirkvi, či charity sú totožné s problé-
mami ľudí tohto sveta. Ale Boží Duch nepôsobí cez programy, cez aktivity,
ani cez stanovené dobré ciele, ale jedine a hlavne cez ľudí, ak sa stávajú jeho
„nástrojmi“. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže
rodiť dobré ovocie. (Mt 7,18) Ak teda prvoradá úloha cirkvi a všetky jej
štruktúr nebude spočívať v tom, čo robil samotný Pán Ježiš so svojimi uče-
níkmi – čiže vo formácii tých, ktorí k nej patria, bojím sa, že nemôžeme po-
mýšľať na inú métu ako je samotné prežitie.

Preto Pán Ježiš dáva veľmi jasnú inštrukciu všetkým svojim učeníkom,
ktorú svätý Lukáš zdôrazňuje tak vo svojom evanjeliu ako aj v Skutkoch
apoštolov: Zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti! (Lk
24,49) A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale
aby očakávali Otcovo prisľúbenie. (Sk 1,4) Význam názvu mesta Jeruzalem,
v hebrejčine Jirušalajim, je veľmi zaujímavý, lebo je v ňom veľa povedané.
Nie je vhodné pustiť sa tu do obšírnejšieho vysvetľovania, no verte mi, že v
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V štyroch komunitných centrách, v Lipanoch, Sečovciach, Stropkove
a Pavlovciach nad Uhom, sa naši pracovníci venovali hlavne marginalizo-
vanej rómskej komunite vytvárajúc priestor pre aktivity a podujatia so za-
pojením viac ako 1,5 tisíc rómskych detí a ich rodičov.

V špecializovaných sociálnych poradniach sa poradenstvu v sociálnej
a psychologickej oblasti venovalo 8 špecializovaných poradcov, ktorí po-
máhali v priebehu roka jednorazovo alebo dlhodobo vyše 1 100 ľudom zvlá-
dať ťažké a zložité životné situácie.

V potravinovej pomoci sa nám podarilo zvládnuť veľkú časť projektu
OP FEAD, v ktorom distribujeme rodinám a jednotlivcom-ľuďom v hmotnej
núdzi v desiatich okresoch Košického a Prešovského kraja trinásťkilové ba-
líky trvanlivých potravín. Pri každom zo štyroch rozvozov sme museli zvlád-
nuť rozdať približne 17 až 19 tisíc balíkov. Pri poslednom v novembri to bolo
doručenie až 12 tisíc príjemcom a za celý rok tak spolu viac ako jeden mi-
lión kg potravín.

ADCH Košice zamestnávala v priebehu roku približne 450 vlastných
pracovníkov a za spoluprácu sme boli a naďalej sme vďační viac ako 50
ochotným dobrovoľníkom.
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STRUČNÝ PREHĽAD ROKU 2018

V štyroch Domovoch pokojnej staroby, v Košiciach, Lipanoch, Veľ-
kom Šariši a vo Vojčiciach, sme sa starali o spolu 360 seniorov a ľudí s te-
lesným alebo mentálnym znevýhodnením.

V jedenástich denných stacionároch, v Bardejove, Humennom, Koši-
ciach, Lipanoch, Michalovciach, Prešov, Sabinove, Sečovciach, Snine a Voj-
čiciach, sme sa venovali okrem seniorov aj špecifickým cieľovým skupinám,
ľuďom s Downovým syndrómom a aj ľuďom s telesným znevýhodnením.
Takto sme pomohli odbremeniť ich rodinných príslušníkov. V stacionároch
sme sa starali o približne 300 ľudí.

Ľudia bez domova, osamelé matky s deťmi a odchovanci z detských
domovov, ktorí sa po dovŕšení 18 roku života ocitli na ulici bez akejkoľvek
prípravy na tvrdé životné podmienky, boli ďalšou veľkou cieľovou skupinou
ľudí, o ktorých sa charita starala v službách krízovej intervencie. Aj táto cie-
ľová skupina ľudí je dosť početná. V útulkoch, nocľahárňach, domove na pol
ceste a zariadení podporovaného bývania v Košiciach a vo Vranove nad To-
pľou bývalo v uplynulom roku vyše 520 ľudí.

O chorých ľudí, ktorí sú ošetrovaní v domácom prostredí a nemusia sa
presúvať každý deň do nemocnice sa starali naše Agentúry domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti. Päť agentúr pôsobiacich v Bardejove, Košiciach, Li-
panoch, Sobranciach a v Trebišove sa za rok postaralo o vyše tisíc pacientov.
V uplynulom roku sme poskytovali tiež opatrovateľskú službu pre špecifickú
skupinu približne 160 ľudí priamo v ich domácom prostredí, ktoré dôverne
poznajú a s opatrovateľkami, ktorým dôverujú.

Ťažko chorým a zomierajúcim pomáhala naša charita v hospici Matky
Terezy v Bardejo-ve. Tento rok sme sa starali o 81 ľudí. Náročnosť práce ne-
spočíva len v tom, že na odchod sa pripravuje ťažko chorý človek, ale per-
sonál musí zvládať aj prácu s rodinnými príslušníkmi umierajúcich. Je to
ťažká a zodpovedná práca, ktorej ovocie presahuje až do večnosti. Od svojho
vzniku v roku 2003 v hospici odišlo na večnosť už viac ako tisíc ľudí.
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Pracovisko Centra Arcidieceznej charity Košice na Masarykovej ulici č. 19 v Košiciach



Dom pokojnej staroby, Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany, dps.lipany@charita-ke.sk

Je kombinovaným zariadením sociálnych služieb s kapacitou 43 miest v
zariadení pre seniorov a 25 miest v domove sociálnych služieb. Poskytuje
odborné, obslužné a ďalšie činnosti v súlade so zákonom o sociálnych služ-
bách. Záujmová činnosť bola realizovaná prostredníctvom techník individu-
álnej a skupinovej metódy práce spojenej s relaxačnými aktivitami,
tréningom pamäti, tvorivým ateliérom, spoločenskými hrami.

Kultúrne programy obohatili žiaci materských a základných škôl, fol-
klórny súbor Ňaršanka z Ražnian, speváčka ľudových piesní Monika Kan-
dráčová či detský folklórny súbor Jazierko z Rožkovian. Zorganizovať sa
podarilo návštevu baziliky v Ľutine a v spolupráci s klubom dôchodcov
mesta Lipany spoločnú prechádzka na Špárovu s opekačkou. Duchovným
centrom zariadenia je stále vzácna kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi z Flüe.
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SOCIÁLNE SLUŽBY OSOBÁM ODKÁZANÝM
NA POMOC INÝCH OSÔB A SENIOROM

Dom pokojnej staroby Augustína Fischera Colbrieho, Košice
Južná trieda 2, 040 01 Košice; dps.kosice@charita-ke.sk

V priebehu roka sa uskutočnila transformácia zo sociálneho na sociálno-
zdravotné zariadenie, pribudlo špecializované zariadenie s kapacitou 15
miest a v domove sociálnych služieb došlo k zníženiu kapacity o 5 lôžok na
15. Zariadenie opatrovateľskej služby disponovalo kapacitou 16 miest a za-
riadenie pre seniorov 56 miest.

Poskytovaná starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby bola po stránke
sociálnej, ošetrovateľskej, zdravotnej, psychologickej i duchovnej. V rámci
záujmovej a kultúrnej činnosti sa časť prijímateľov, ktorým to zdravotný stav
umožňoval, zúčastnili predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach, navštívili
skanzen i pútnické miesto v Ľutine. V záhradnom parku zariadenia boli zorga-
nizované tradičné letné grilovačky, sviatok MDŽ i vianočné pečenie. V dopro-
vode zamestnancov a dobrovoľníkov absolvovali seniori vychádzky do blízkeho
okolia, parku, mesta, či návštevu cukrárne. Mohli sa zúčastniť aj zábavného
podujatia Liečba humorom v spolupráci s občianskym združením Červený
nos a spoločenských podujatí, kde deti základných, stredných a umeleckých
škôl ich zaujali spevom a tancom. Voľný čas im pomáhali vyplniť aj ochotní
dobrovoľníci.
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Charitný dom sv. Edity Steinovej, Vojčice
Školská 396, 076 22 Vojčice, chd.vojcice@charita-ke.sk

Je kombinovaným zariadením rodinného typu s individuálnym prístu-
pom k prijímateľom sociálnych služieb. V priebehu roka poskytovalo služby
pobytovou formou 10 prijímateľom v domove sociálnych služieb, 6 v zaria-
dení pre seniorov a 7 ambulantnou formou v dennom stacionári. Zároveň
poskytoval stravu pre 77 dôchodcov z blízkeho okolia.

Pri terapeutických a duchovných činnostiach sa prihliadalo na individu-
álne potreby. Prijímatelia sa aktivizovali prostredníctvom pamäťových cvi-
čení, aktivít zameraných na pohybové schopnosti, či zapájaním do
pomocných prác v zariadení.

S podporou mesta Trebišov sa podarilo zorganizovať jarnú a jesennú so-
ciálnu burzu použiteľných vecí a napomôcť tak občanom v nepriaznivej so-
ciálnej situácii. V spolupráci s Hypermarketom Tesco Trebišov sa
uskutočnila prezentačná výstava činnosti a výsledkov práce klientov zaria-
denia, v rámci ktorej sa širšia verejnosť mala možnosť oboznámiť so sociál-
nymi službami poskytovanými v charitnom dome.
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Dom pokojnej staroby - Diecézny kňazský domov
Františka Majocha, Veľký Šariš
Nám. sv. Jakuba 30, 082 21 Veľký Šariš, dps.saris@charita-ke.sk

V kombinovanom zariadení pozostávajúceho z domova sociálnych slu-
žieb, zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia bola navýšená
kapacita zo 60 na 80 prijímateľov sociálnej služby.

Poskytuje sa tu služba aj kňazom, ktorí sú na zaslúženom odpočinku. Po-
slaním je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby po odbornej a ľudskej
stránke dospelým fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej
osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách.

V zariadení sa poskytuj sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pra-
covná terapia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
ošetrovateľská starostlivosť, ako aj záujmová činnosť, spievanie, čítanie, kre-
slenie a maľovanie, zveľaďovanie okolia, pohybová terapia, kultúrna i du-
chovná činnosť previazaná na tunajšiu kaplnku sv. Jozefa. Snahou
zamestnancov je vytvárať domov na dôstojné prežitie, s ovzduším dôvery, to-
lerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. Prispieva k tomu aj ústretová spo-
lupráca s miestnou samosprávou a jej školami. V zariadení sa poskytuje
služba aj kňazom, ktorí sú na zaslúženom odpočinku.
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DENNÉ STACIONÁRE

Denný stacionár sv. Matky Terezy Bardejov, L. Berku 199,
stacionar.svmatkyterezy@charita-ke.sk

Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa Humenné, Kukorelliho 1498/10,
stacionar.svjanakrstitela@charita-ke.sk

Denný stacionár Košice, Južná Trieda 2,
stacionar.kosice@charita-ke.sk

Denný stacionár Lipany, Hviezdoslavova 826,
stacionar.lipany@charita-ke.sk

Denný stacionár sv. Kláry Michalovce, Okružná 3567,
stacionar.svklary@charita-ke.sk

Denný stacionár Prešov, Okružná 36,
stacionar.presov@charita-ke.sk

Denný stacionár Sabinov, Ul. 17. novembra 8,
stacionar.sabinov@charita-ke.sk

Denný stacionár Sečovce, Ul. Obchodná 180/20,
stacionar.secovce@charita-ke.sk

Denný stacionár sv. Štefana Snina, Jána Bottu 142,
stacionar.svstefana@charita-ke.sk

Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina,
stacionar.snina@charita-ke.sk

Denný stacionár Stropkov, A. Hlinku 1762/27,
stacionar.stropkov@charita-ke.sk, do 30. 6. 2018

Denný stacionár Vojčice, Školská 396,
stacionar.vojcice@charita-ke.sk

Zariadenia poskytovali sociálnu službu pre seniorov a ťažko zdravotne
postihnutých odkázaných na pomoc iných fyzických osôb v priebehu dňa.
Zameriavali sa na nácvik komunikačných zručností, pohybové cvičenia, pre-
chádzky, ale aj na voľnočasové aktivity zahrnuté v arteterapii, biblioterapii,
ergoterapii, muzikoterapii a kongnitívne cvičenia. Zabezpečený bol potrebný
odborný dohľad, priestor pre odpočinok, stravovanie, to všetko s cieľom vy-
tvorenia príjemného, pokojného a až domáceho prostredia. Základné sociálne
poradenstvo bolo poskytované aj pre rodinných príslušníkov a informácie
boli postúpené tiež záujemcom o službu v dennom stacionári.
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a zdravotnú oblasť. Zariadenie organizovalo dobrovoľnícke dni i stretnutie
dobrovoľníkov, podieľalo sa na tvorbe odbornej publikácie s príspevkom
„Hospicové Vademecum“, v hospicovej starostlivosti jeho pracovníci vyško-
lili študentov z kurzov opatrovania, študentov stredných zdravotníckych škôl
a vysokých škôl zameraných na pomáhajúce profesie, zabezpečili exkurzie
v rámci predmetov paliatívna a hospicová starostlivosť s prednáškami priamo
v priestoroch hospicu. Zorganizovali tiež pravidelné vzdelávacie aktivity
pre personál a pracovníkov v charite, ktoré je akreditované komorou sestier
a komorou technických a iných pracovníkov. Zorganizovali vianočné akadémie,
boli spoluorganizátormi Betlehemského svetla a Mesiaca úcty ku starším.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

ADOS Bardejov
Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov, ados.bardejov@charita-ke.sk
počet návštev: 5 705, počet pacientov za rok 2018: 181
ADOS Košice
Južná trieda 2, 040 01 Košice, ados.kosice@charita-ke.sk
počet návštev: 5 609, počet pacientov za rok 2018: 381
ADOS Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany, ados.lipany@charita-ke.sk
počet návštev: 9 224, počet pacientov za rok 2018: 183
ADOS Sobrance
Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance, ados.sobrance@charita-ke.sk
počet návštev: 7 125, počet pacientov za rok 2018: 253
ADOS Trebišov
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, ados.trebisov@charita-ke.sk
počet návštev: 9 601, počet pacientov za rok 2018: 101

Služby ADOS boli poskytované bezplatne na základe odporúčania ob-
vodného všeobecného lekára chorým pacientom v ich domácom prostredí,
kde ich navštevujú zdravotné sestry a poskytujú im ošetrovateľské úkony
podľa ich potrieb a zdravotného stavu - ošetrovanie rán, dekubitov, vredov,
odbery, podávanie liekov, infúzie, rehabilitácie. Celkový počet pacientov bol
spolu vyše tisíc.
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ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Hospic Matky Terezy, Dom ošetrovateľskej starostlivosti,
Bardejovská Nová Ves
Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov, hospic.bardejov@charita-ke.sk

Hlavnou činnosťou zariadenia hospicu s kapacitou 18 lôžok bolo sprevádza-
nie nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov, zabezpečovanie kom-
plexnej starostlivosti po medicínskej, ošetrovateľskej, psychologickej,
sociálnej i duchovnej stránke pacienta. Náplňou bola tiež pomoc ich rodinám,
podpora pozostalým v čase smútku a vysporiadania sa so stratou blízkej osoby,
ako aj poskytovanie informácií o starostlivosti, úradnej administratíve, vyba-
vovanie stupňa odkázanosti či informácii a náležitosti ku vybavenie pohrebu.

Hlavná činnosť v dome ošetrovateľskej starostlivosti s počtom 2 lôžok
bola podpora a pomoc pacientom, ktorých zdravotný stav vyžadoval ústavnú
zdravotnú starostlivosť, po hospitalizácii, pri zhoršení stavu v domácom pro-
stredí alebo v sociálnom zariadení a podpora rodiny pri zvládnutí prejavených
ťažkostí sprevádzaných chorobou. Bola to tiež edukácia pacienta a príbuzných
v rámci niektorých diagnóz u nevyliečiteľnej choroby a potrebné postupy pri
ošetrovaní a starostlivosti neskôr v domácom prostredí prípadne v sociálnom
zariadení, k liečbe rán a rehabilitácii. Špecializované poradenstvo bolo poskyt-
nuté 23 klientom, smútkové poradenstvo 58 klientom, počet úmrtí bol 58.
Službu pomoci a podpory pacientovi v domácom prostredí využilo 30 rodín.

Významným podujatím bola Medzinárodná vedecká hospicová konferen-
cia, slávnosť pri príležitosti 15. výročia vzniku hospicu, s vydaním zborníka.
Mimoriadnym ocenením zariadenia bolo „Krajské srdce na dlani 2018“ v rámci
Prešovského kraja v oblasti dobrovoľníctva v kategórii organizácií za sociálnu
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NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poštová 15, 040 01 Košice, jozef.kosc@charita-ke.sk

Arcidiecézna charita Košice sa od mája 2016 úspešne zapojila do reali-
zácie Národného pro-jektu Podpory opatrovateľskej služby.

Keďže všetky projekty sú ohraničené aj ich koncom, tento projekt skon-
čil aprílom 2018.

Opatrovateľskú službu sme poskytovali v Košickom a Prešovskom sa-
mosprávnom kraji občanom, ktorí na túto službu boli odkázaní pre svoj vek,
chorobu alebo nepriaznivú situáciu v ktorej sa ocitli.

V Košickom samosprávnom kraji sme mali 67 prijímateľov terénnej so-
ciálnej služby, z toho 54 žien, a v Prešovskom samosprávnom kraji 34 prijí-
mateľov, z toho 36 žien.

K poslednému dňu projektu sme mali uzatvorených 88 pra-covných
zmlúv, v Košickom kraji 58 a v Prešovskom 30 opatrovateliek.

Keďže hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby je podpora
zotrvania občanov vo svojom prirodzenom domácom prostredí, aj po skon-
čení projektu sme v niektorých mestách a obciach po dohode so samosprá-
vami pokračovali v priebehu roka s poskytovaním tejto potrebnej, praktickej
a nezastupiteľnej služby.
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CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH
Poštová 15, 040 01 Košice, chsr.kosice@charita-ke.sk

Arcidiecézna charita Košice poskytuje opatrovateľskú službu prostred-
níctvom Charitatívnej služby v rodinách (CHSR) v rámci mesta Košice
od roku 1992.

Cieľom je vyjsť v ústrety občanom mesta, aby nemuseli opúšťať svoje do-
máce prostredie, ale aby v sebe blízkom a známom prostredí, v kruhu rodiny,
susedov a priateľov sa cítili vo svojich znevýhodnených zdravotných a sociál-
nych podmienkach lepšie.

CHSR sa snaží umožniť týmto občanom nezávislý a bežný spôsob života v
ich prirodzenom prostredí. Tím opatrovateľov pomáha pri chode domácnosti a
v styku so sociálnym prostredím, na ktoré sám už občan nestačí.

V niekoľkých prípadoch je táto služba doplňovaná ošetrovateľskou sta-
rostlivosťou Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Našimi klientmi sú prevažne ľudia vo vyššom veku, s rôznymi ochore-
niami, väčšinou bývajúcim sami.

V roku 2018 sme mali celkovo 59 prijímateľov služby a poskytli sme 42
740,5 hodín opatrovateľskej služby počas 7 488 návštev.

V rámci opatrovateľskej služby sme poskytovali aj odľahčovaciu službu v
súlade so zákonom o sociálnych službách.

V roku 2018 sme mali celkovo 26 zamestnancov, 5 opatrovateliek na
dohodu o vykonaní práce a 1 dobrovoľníka.

Ku koncu roka službu využívalo 48 prijímateľov sociálnych služieb, z
tohto počtu 39 žien.
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Krízové centrum pre matky s deťmi, Košická Nová Ves
Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves, kc.kosice@charita-ke.sk

Krízové centrum je kombinovaným zariadením poskytujúcim sociálne
služby: útulok pre jednotlivca, útulok pre jednotlivca s deťmi, útulok pre
kompletné rodiny a nocľaháreň.

Klientom je poskytovaná pobytová, ambulantná a terénna sociálna starost-
livosť, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, dočasné bývanie, podmienky na dôstojnú existenciu a doplnkové
služby, napr. možnosť prípravy jedla, vyko-návanie osobnej hygieny, prania.

K dispozícii majú psychológa aj psychiatra, ktorí im pomáhajú pri riešení
ich ťažšej životnej situácii. Zamestnanci zariadenia poskytujú klientom mož-
nosť nadobudnúť zručnosti v rámci arteterapie a gardenterapie. Cieľom je,
aby si udržali pracovné návyky alebo ich obnovili.

Aj deti sa chceli pochváliť rodičom so svojimi zručnosťami v oblasti peče-
nia, tak za pomoci sociálneho pracovníka vypekajú chutné a oku lahodiace
torty a koláčiky.

Dobrovoľnícka činnosť spočíva hlavne trávením a zmysluplným využitím
voľného času detí, dospelých i mentoringu detí, vďaka ktorému sa zlepšuje
ich prospech v škole. Dobrovoľníci sa aj zapájajú aj do ďalších aktivít, napr.
každoročný karneval, spoločná Vianočná večera, či Silvestrovská zábava.
Najpočetnejšia dobrovoľnícka skupina bola z Univerzitného pastoračného
centra v Košiciach.

V rámci štúdia sú aj pravidelné stretnutia klientov a budúcich psycholó-
gov. Krízové centrum sa realizuje aj prostredníctvom projektov, do ktorých
sú zapájaní aj samotní klienti.

Za uplynulý rok bola uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnych slu-
žieb v krízovom centre so 135 občanmi.
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SOCIÁLNE SLUŽBY
KRÍZOVEJ INTERVENCIE

Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy, Košice
Bosákova ulica, 040 01 Košice, chd.kosice@charita-ke.sk
Fialkova 3-5, 040 11 Košice

V oboch zariadeniach krízovej intervencie boli poskytované sociálne služby
pre ľudí bez domova, v zariadení charitného domu v útulku 53 a v nocľahárni
128 prijímateľom sociálnych služieb. V Nocľahárni Emauzy našlo útočište 64
prijímateľov sociálnej služby.

Cieľom práce s ľuďmi bez domova je dosiahnutie zmeny v ich živote,
ktoré realizujeme prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činnosti
vedúcich k zmierneniu alebo čiastočnému odstráneniu zlej sociálnej situácie.

Úspešnosť a kvalita práce v týchto zariadeniach závisí od odbornej práce
všetkých zamestnancov a schopnosti priniesť aktivity, ktoré podnecujú ľudí
bez domova k zmysluplnému životu.

Projekty ako „Odkopnime predsudky, futbal spája“, „Hlinený dukát“,
„Otvor svoje srdce“ pri príležitosti dňa boja proti chudobe nielen pomáhajú,
ale aj otvárajú možnosti iným ľuďom vidieť problém bezdomovectva z iného
uhla pohľadu.

Každou aktivitou zameranou na pomoc ľuďom bez domova zvyšujeme aj
kvalitu poskytovania sociálnych služieb v našich zariadeniach.
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KOMUNITNÉ CENTRÁ

Komunitné centrum, Lipany
Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany, kmc.lipany@charita-ke.sk

Centrum v roku 2018 realizovalo Národný projekt Komunitné centrá cez
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Pozitívne výstupy vychádzajú zo vzájomnej spolupráce medzi partnermi
v meste Lipany, ako aj so samotným Mestom Lipany, vytvárajúc tak predpo-
klady na harmonizáciu a vzájomné sieťovanie všetkých rozvojových aktivít.

Poskytované služby centra boli realizované v pravidelných aktivitách,
medzi ktoré patrí sociálne poradenstvo (73 klientov), špeciálne sociálne po-
radenstvo (43 klientov), pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov (12 klientov).

Ďalej to bola príprava na školskú dochádzku (119 klientov), preventívne
aktivity (132 klientov), záujmová činnosť- krúžky (147 klientov), komunitná
skupinová rehabilitácia (9 klientov) a aj 12 ďalších komunitných aktivít.

Činnosť komunitného centra posilňuje vytváranie inštitucionálneho rámca
pre uskutočňovanie ďalších rómskych programov.
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Charitný dom pre mládež, Vranov nad Topľou
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou, chdm.vranov@charita-ke.sk

Aj v uplynulom roku poskytoval sociálne služby v útulku, domove na pol
ceste a zariadení podporovaného bývania 20 klientom celoročnou pobytovou
formou.

Klientelu zariadenia tvoria mladí dospelí, výlučne chlapci, po odchode
z detských domovov, reedukačných domovov, absolventi odborných učilíšť
internátnych a bez domova.

Odborní zamestnanci zariadenia v priebehu roka zorganizovali aktivity sme-
rujúce k ich sociálnej adaptácii a pracovnému uplatneniu. Klienti absolvovali
víkendové vzdelávania „Anjeli strážni rozťahujú svoje krídla“ a „To dáš“,
počas ktorých im boli zážitkovou formou poskytnuté základné informácie
o rizikách, ktoré ich môžu stretnúť po opustení ich domovov, a to najmä v ob-
lasti obchodu s ľuďmi či novodobého otroctva.

Na to nadväzovala séria besied prevencie kriminality s členmi policajného
zboru vo Vranove nad Topľou a pracovníkmi Slovenskej katolíckej charity
v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Okrem vzdelávacích aktivít absolvovali aj viaceré záujmovo-kultúrne
a športové podujatia, napr. „Deň remesiel“ na SOŠD vo Vranove nad Topľou.
Charitný dom poskytuje okrem sociálneho poradenstva aj duchovnú formá-
ciu, v rámci ktorej majú klienti pravidelnú aktivitu - katechézu pod vedením
miestneho kňaza.

Počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2018 bol 30.

2�22



Komunitné centrum, Sečovce
Dargovských hrdinov 89/11, 078 01 Sečovce, kmc.secovce@charita-ke.sk

Centrum ponúka priestor
pre komunitu, v ktorom sa
môžu stretávať nielen obyvate-
lia osady, ale každý kto má zá-
ujem. Je to miesto tolerancie a
budovania vzťahov.

Okrem poradenstva, prí-
pravy na školskú dochádzku,
krajčírskej dielne a voľnočaso-
vých aktivít poskytuje priestor,
pomoc a pomôcky pre pestova-
nie zeleniny. Záujmom je vrátiť vylúčenej komunite jej hodnotu, pomôcť za-
členiť sa do spoločnosti a podporiť ju v samostatnosti. Prispievajú k tomu aj
pravidelné aktivity s deťmi. „Výtvarná“, kde deti maľujú a venujú sa krea-
tívnej tvorbe, „spev a tanec“, kde prejavujú svoj rómsky temperament, lásku
k hudbe, spevu a tancu, „športové hry“, kde sa venujú futbalu, volejbalu,
bedmintonu, behu, skákaniu cez švihadlo alebo gumu, „varenie a stolova-
nie“, kde si pripravujú polievku, puding, zeleninové šaláty a následne si ich
servírujú a učia sa správnemu stolovaniu. V aktivite „nácvik upratovania“ si
pestujú návyk k čistote a poriadku, po skončení za sebou upracú, utrú stoly
a pozametajú. Počas celého roku precvičujú písanie, čítanie, matematiku,
zvyšovanie motoriky, hry na zlepšenie pamäti. Pravidelne navštevovali ka-
plnku na osade, kde sa spoločne modlili a spievali piesne a náboženskou te-
matikou.

Skupinka 16 detí sa zúčastnila na Rómskej púti v Gaboltove, kde sa spoz-
nali s novými kamarátmi. Ďalší chlapci sa zapojili do futbalového turnaja v
Lipanoch, kde získali cenné druhé miesto. V centre boli poskytované so-
ciálne poradenstvá, pomáhalo sa s vypísaním žiadostí, tlačív a v komuniká-
cii s úradmi. Vyhľadávali sa tiež rodiny, ktoré potrebovali pomoc. Dospelým
klientom pracovníci centra pomáhali získať novú prácu, pripravovali ich na
pohovory a vyhľadávali voľné pracovné miesta.

V roku 2018 sa komunitné centrum venovalo spolu 519 klientom, z toho
bolo 312 detí, 168 žien a 39 mužov. Záver roka sa niesol v príprave na pre-
sťahovanie do praktických nových susediacich priestorov.
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Komunitné centrum, Pavlovce nad Uhom
Školská 410, 072 14 Pavlovce nad Uhom, kmc.pavlovce@charita-ke.sk

Svojim zameraním veľmi
špecifické, jeho aktivity na-
vštevujú spoločne rómski aj
nerómski občania. Výkon čin-
nosti zabezpečujú traja pracov-
níci, odborný garant, odborný
pracovník a pracovník centra.

Od svojho zriadenia pred
štyrmi rokmi eviduje širokú
škálu dobrovoľníkov, spolupra-
cujúcich organizácií a dospe-
lých a detských klientov.

Ku koncu roka 2018 malo v evidencii 90 dospelých klientov a 136 detí.
Mesačne poskytovalo poradenstvo v priemere 47 klientom a zrealizovalo
42 aktivít. Za rok to bolo 564 kontaktov a 506 skupinových aktivít, čo bol
nárast záujmu o 177 aktivít oproti predchádzajúcemu roku.

Celkovo sa v centre zrealizovalo 18 veľkých komunitných aktivít, ako na-
príklad tvorivé dielne veľkonočné, jesenné a vianočné, prednáška o chorobe
očí, šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi, prednáška na tému kriminalita a
trestná zodpovednosť, vírusové ochorenia, ale aj grilovačka, bazáre obleče-
nia, deň detí, vystúpenia rómskych tanečných súborov pri rôznych príležitos-
tiach.

Činnosť s dospelými zameriava prevažne na prevenciu a vzdelávanie. Pri-
pravujú sa pre nich témy z oblasti zdravia, financií, hospodárenia, zames-
tnanosti a rozvoja zručnosti.

U detí sa kladie dôraz na doučovanie, prípravu v predškolskom klube,
ale aj na voľno časové a športové aktivity. Ďalej to boli krúžky varenia, tanečný
krúžok a krúžok šikovných rúk.

V rámci poradenstva sa centrum stretáva s rôznymi problémami, ktoré po-
máha svojim klientom riešiť. Či už sú to splátkové kalendáre, návrhy na súd,
žiadosti o sociálne dávky, komunikáciu s úradmi, žiadosti do zamestnania a
mnohé iné.

Centrum bolo v roku 2018 cez Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity zapojené do Národného projektu Komunitné centrá.
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PORADENSTVO
A CHARITATÍVNO-SOCIÁLNE CENTRÁ

Špecializované sociálne poradne

Poradňa Bardejov, Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov,
poradna.bardejov@charita-ke.sk

Poradňa Humenné, Kukurelliho 10, 066 01 Humenné,
poradna.humenne@charita-ke.sk

Poradňa Košice, Bočná 2, 040 01 Košice,
poradna.kosice@charita-ke.sk

Poradňa Lipany, Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany,
poradna.lipany@charita-ke.sk

Poradňa Michalovce, Okružná 3567, 071 01 Michalovce,
poradna.michalovce@charita-ke.sk

Poradňa Prešov, Okružná 36, 080 01 Prešov,
poradna.presov@charita-ke.sk

Špecializované sociálne poradenstvo ako odborná činnosť bola zameraná
na pomoc osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym
vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločenský začleniť a sa-
mostatne riešiť svoje problémy.

Cieľovou skupinou boli osoby bez domova, odchovanci detských domovov,
nezamestnané osoby, nízkopríjmové skupiny, osoby v hmotnej núdzi, občania
rómskej komunity, ťažko zdravotne postihnuté osoby, seniori v nepriaznivej
sociálnej situácií. Odborní pracovníci zisťovali príčiny vzniku, charakteru a roz-
sahu problémov osoby, rodiny alebo komunity a poskytovali im konkrétnu
pomoc.

Sociálny šatník
V Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach, v Krízovom centre v Košic-

kej Novej Vsi, v charitatívno-sociálnych centrách v Michalovciach, v Sečov-
ciach, v Snine a v Humennom bolo od darcov prijímané použiteľné obnosené
šatstvo a obuv, ako aj praktické použiteľné doplnky do domácnosti, ktoré
boli následne priebežne odovzdávané sociálne odkázaným občanom na ich
požiadanie.
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Komunitné centrum, Stropkov
Mlynská 724, 091 01 Stropkov, kmc.stropkov@charita-ke.sk

Centrum je zamerané na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených so-
ciálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja slu-
žieb starostlivosti s osobitným zrete-ľom na marginalizované rómske
komunity. Sociálne služby môžu klienti využívať denne počas pracovných
dní.

Ku koncu roka 2018 bol celkový počet evidovaných klientov 477, z tohto
počtu bolo 173 žien a 240 detí.

Komunitné centrum spolupracovalo s Mestom Stropkov, miestnymi ško-
lami, lekármi, asistentmi osvety zdravia a terénnymi sociálnymi pracovníkmi
mesta Stropkov. Veľmi úzko spolupracuje tiež s tamojším farským úradom.

Pre deti v predškolskom veku realizovalo rôzne druhy aktivít zamerané
na ich všestranný rozvoj, odbúravanie jazykovej bariéry, posun v sebaob-
služných činnostiach, či rozvoj motoriky.

Popri práci s deťmi a mládežou tiež poskytovalo sociálne poradenstvo
v rôznych oblastiach, a to v úzkej spolupráci s orgánmi štátnej správy a miest-
nej samosprávy.

Všetky tieto aktivity mohlo komunitné centrum realizovať vďaka projektu
,,Pracujeme na sebe, chceme byť lepší v škole,“ a Národnému projektu Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.
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CHARITATÍVNE PROJEKTY A ZBIERKY
ARCIDIECÉZNEJ CHARITY KOŠICE

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
Konala sa opäť od začiatku júna do konca augusta. Zbierku sme realizovali

v Dome pokojnej staroby v Košiciach, v Krízovom centre pre matky s deťmi
v Košickej Novej Vsi, Dennom stacionári v Snine, v komunitnom centre
v Lipanoch a v charitatívno-sociálnom centre v Michalovciach. Venovaných
bolo vyše 250 zošitov, viac ako 100 obalov na zošity, takmer 50 perečníkov,
vyše 40 školských tašiek, ale aj ceruzky, perá, farbičky, pravítka či gumy, fixky,
strúhadlá, lepidlá a ďalšie pomôcky. Tie smerovali do vyše 60 sociálne slabších
rodín ako potrebná a praktická pomoc pred začatím nového školského roka.

ZBIERKA OTVOR SVOJE SRDCE
V termíne Svetového dňa boja proti chudobe, 17. októbra, sa konala verejná

zbierka Otvor svoje srdce. V informačnom stánku na Hlavnej ulici v Koši-
ciach, o deň neskôr v nemocnici v Šaci, mohli darcovia prispieť na potreby
ženám v núdzi v krízovom centre v Košickej Novej Vsi, ktoré v rámci pra-
covnej terapie vyrobili v tvorivých dielňach symbolické dekoratívne mydielka
ako odmenu darcom za ich milodar.

TESCO ZBIERKA
V závere novembra sme sa opäť zapojili do Tesco zbierky. V priestoroch

troch obchodných centier v Košiciach, Michalovciach a v Snine sme oslovo-
vali nakupujúcich a zbierali potravinové dary a drogériu pre ľudí v núdzi.
Vďaka ich ochote a ústretovosti sa podarilo vyzbierať spolu vyše 870 kg tovaru
v hodnote približne 1,5 tisíc eur.

HLINENÝ DUKÁT
Ľudia sociálne odkázaní mohli uplatniť im darovaný symbolický hlinený

dukát na jedlo, ošatenie, hygienu či nocľah v Charitnom dome sv. Alžbety na
Bosákovej ulici v Košiciach. Výroba samotných hlinených dukátov bola sú-
bežne možnosťou zmysluplnej pracovnej činnosti pre klientov charitného
domu a krízového centra pre matky s deťmi, ktorí sa jej venovali.

DOBROVOĽNÍCTVO
Veľkou pomocou boli ústretoví a ochotní dobrovoľníci v mladšom i star-

šom veku, ústretovo sa zapájajúci do charitných podujatí, zbierok, alebo trá-
venia spoločného času s klientmi v zariadeniach Arcidiecéznej charity
Košice v rozhovoroch, čítaniach či sprevádzaní na krátke vychádzky.
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CHARITATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

V rámci programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD)
sme v roku 2018 distribuovali potravinové balíky pre približne 12 tisíc osôb
evidovaných ako prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi. Prostredníctvom so-
ciálnych a zdravotných služieb za rok pomáhame približne 3 tisíc ľuďom na
území celej Košickej arcidiecézy v Košickom a Prešovskom kraji. Ďalším
typom služieb boli charitatívne a podporné služby.

VÝDAJ POLIEVOK
Vďaka podpore samosprávy mesta Humenné bola denne k dispozícii pre

sociálne odkázaných teplá polievka pripravovaná a podávaná v priestoroch
charitatívno-sociálneho centra. Pred bránou Charitného domu sv. Alžbety
na Bosákovej ulici v Košiciach ju denne pre sociálne odkázaných poskytovali
tiež sestry Vincentky.

JEDÁLEŇ
Služby jedálne ľuďom, ktorí si pre vek, zdravotný stav alebo iné sociálne

nepriaznivé podmienky nedokázali pripraviť vlastnú stravu, bolo možné využiť
v priebehu roka v dvoch zariadeniach - v Humennom na Kukorelliho ulici
a vo Vojčiciach na Školskej ulici, kde zabezpečili obedy pre vyše 70 dôchod-
cov z blízkeho okolia, v prípade potreby vrátane denného rozvozu stravy
do domácností.

POŽIČOVŇA POMÔCOK
Požičovňu zdravotných pomôcok zriadenú v Košiciach v priestoroch

Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho a v Bardejovskej Novej Vsi v priesto-
roch Hospicu Matky Terezy, využívali tí, ktorí boli po ukončení hospitalizá-
cie alebo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomôcky.
Pre mnohých ich zadováženie bolo finančne náročné či až nemožné. Ich za-
požičanie v priebehu roka bolo jednou zo štandardných foriem pomoci po-
skytovaných Arcidiecéznou charitou Košice.

KURZY OPATROVANIA
Aj v roku 2018 sme organizovali kurzy opatrovania pre záujemcov, ktorí

chceli vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo plánovali zamestnať sa
v oblasti sociálnych služieb. Akreditované kurzy opatrovania sa uskutočnili
v prvom a štvrtom štvrťroku kombinovanou formou v rozsahu 230 hodín.
Obsahom vzdelávacieho programu bola opatrovateľská činnosť, opatrovanie
v detskom veku, anatómia človeka, pomoc pri výžive, mobilizácia klienta,
prvá pomoc, vedenie domácnosti i ďalšie praktické oblasti.
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POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU A DONOROM

Vďaka a naša úcta patrí inštitúciám, individuálnym a firemným darcom,
priaznivcom a partnerským organizáciám, ktorí v roku 2018 napomáhali našej
charitatívnej činnosti, najmä

- zriaďovateľovi Arcibiskupstvu Košice a Arcibiskupskému úradu Košice
- farnostiam Košickej arcidiecézy v Košickom a Prešovskom kraji
- Slovenskej katolíckej charite
- Košickému samosprávnemu kraju
- Prešovskému samosprávnemu kraju
- Mestu Košice
- samosprávam miest Bardejov, Humenné, Lipany, Michalovce, Prešov,

Sabinov, Sečovce, Snina, Stropkov, Trebišov, Vranov nad Topľou,
Veľký Šariš a obci Pavlovce nad Uhom

- samosprávam košických mestských častí a ďalším spolupracujúcim
obecným samosprávam na území Košického a Prešovského kraja

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ústrediu PSVR, Ministerstvu financií SR, Úradu vlády SR
- Nadácii U.S.Steel Košice,
- Nadácii EPH
- OZ Hospic Božieho milosrdenstva Bardejov
- darcom 2% resp. 3% zo svojej dane na podporu charity
- všetkým darcom v jarnej a jesennej zbierke na charitu vo farnostiach

Arcibiskupstva Košice
- individuálnym darcom - fyzickým osobám, ktorí prispeli na potrebu charity
- všetkým dobrovoľníkom zapojeným do charitných podujatí a zbierok v

priebehu roka
- všetkým ďalším domácim a zahraničným partnerom
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ČASOPIS NOTABENE A CESTA
Bosákova ulica, 040 01 Košice, notabene.kosice@charita-ke.sk

Uličné charitatívne časopisy Nota Bene a Cesta pomáhajú ľuďom bez do-
mova dôstojne prežiť a pomôcť im nebyť odkázaným na iných, ale spoliehať
sa iba na svoju šikovnosť a svoje schopnosti.

Predajcami sú zväčša ľudia, ktorí sú bez vlast-
ného domova, alebo ľudia, ktorým reálne hrozí, že
prídu o strechu nad hlavou. Taktiež ich môžeme
charakterizovať ako ľudí s príliš nízkym príjmom,
ktorí nie sú reálne schopní si plniť svoje finančné
záväzky nielen voči inštitúciám ale aj voči sebe
samým a svojim rodinám, pre naplnenie svojich zá-
kladných ľudských potrieb. Predaj týchto časopisov,
ako forma aktívnej účasti, im dodáva pocit určitej
dôstojnosti a aj pocit, že nie sú nepotrebnými pred
dnešnú tak hektickú spoločnosť.

V roku 2018 sa na úrovni arcidiecéznej charity
zaregistrovalo do sociálneho projektu 20 nových
predajcov. Aktívne sa podieľalo na predaji časopi-
sov každý mesiac približne 63 predajcov na rôznych
miestach. V máji bola zrealizovaná ako každoročne
osveta pre študentov Gymnázia T. Akvinského v
Košiciach. Snahou bolo priblížiť sociálny projekt
distribúcie pouličných časopisov a zároveň odpre-
zentovať dobrú myšlienku podpory slabších členov
spoločnosti kúpou týchto časopisov. Ako každo-
ročne sa konali okrem bežných skupinových stret-
nutí s predajcami aj špeciálna veľkonočná a
vianočná porada s rozdávaním malých darčekov.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Všetky farnosti z košického aj prešovského kraja sú dvakrát ročne zapojené

v zbierke na charitu. Práve vďaka nim mohla arcidiecézna charita čiastočne
dofinancovať zámery, na ktoré ročný rozpočet nepostačuje, či už prevádzku
zariadení, čiastkové opravy a údržbu, alebo tie sociálne a zdravotné služby,
ktoré nie sú odpovedajúco pokryté z verejných zdrojov.
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DOTÁCIE V ROKU 2018

• z Ministerstva PSVR SR
6 000 € pre DPS Lipany za účelom kúpy 20 polohovateľných postelí
5 000 € pre DPS Veľký Šariš za účelom kúpy 15 polohovateľných postelí
• z Prešovského samosprávneho kraja

20 000 € pre DPS Lipany na zabezpečenie čiastočnej bezbariérovosti
• z Nadácie U.S.Steel Košice
10 000 € na podporu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných
ADCH Košice
10 000 € pre sociálne výpomoci a detské tábory
600 € pre charitný dom na Bosákovej ulici v Košiciach na posteľnú bieli-
zeň klientov
• z Nadácie EPH
4 000 € pre DPS Lipany k rekonštrukcii kúpeľne
4 000 € pre DPS Veľký Šariš na výmenu podlahovej krytiny
3 500 € pre Krízové centrum v Košiciach na nové detské ihrisko
• z Nadácie VSE cez nadáciu Pontis
2 000 € na tvorivé aktivity pre ľudí bez domova, dobrovoľnícky teambuilding
(Hlinený dukát)
• z Nadácie Tesco
1 300 € pre Denný stacionár v Snine k vybaveniu cvičebne (Cvičením
k samostatnosti)
• z Nadácie SPP - program Opora
950 € pre Denný stacionár v Snine na tkáčsky stroj pre klientov
300 € pre Charitný dom mládež vo Vranove nad Topľou na notebook pre klienta
• zo Slovenskej katolíckej charity
663,10 € na podporu pre Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
• z Mesta Prešov
647 € pre Denný stacionár v Prešove na podporu činnosti a pomôcky terapie
• z Nadácie Carmeuse
300 € pre Krízové centrum v Košiciach za účelom enviromentálnej vý-
chovy detí (Zelená míľa)

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
OBSIAHNUTÝCH V ROČNEJ ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE

Arcidiecézna charita Košice pri poskytovaní sociálnych, zdravotníckych
a charitatívnych služieb využíva vlastný aj prenajatý majetok. Jej činnosť je
financovaná z

verejných zdrojov
príspevkov od zdravotných poisťovní
projektov a grantov
vlastných príjmov, zbierok a darov.

Každý z týchto zdrojov je dôležitý a nezastupiteľný.

V roku 2018 hospodárila Arcidiecézna charita Košice s poskytnutým
finančným prí-spevkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na základe zmluvy reg. číslo: 899/2018-M_ORF, 903/2018-M_ORF
a 1369/2018-M_ORF, s príspevkom Košického samo-správneho kraja
na základe zmlúv č. 1598/2018/OSVaZ/37921, 1990/2018/OSVaZ/78,
2000/2018/OSVaZ/87 a 2013/2018/OSVaZ-191 s príspevkom Prešovského
samosprávneho kraja na základe zmluvy č. 23/2018/ORSZ a 24/2018/ORSZ,
s Mestom Košice na základe zmlúv č. 2018000 prepravná služba
a č. 2018000 terénna soc. služba, finančnými príspevkami s miest a obci,
poskytnutými finančnými darmi od fyzických a právnických osôb a z chari-
tatívnych zbierok. Všetky zmluvné finančné príspevky boli riadne a včas
zaúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám.

Účtovníctvo v organizácii sa vedie v zmysle opatrenia Ministerstva finan-
cií SR zo dňa 14. 11. 2007 MF SR /23342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. ADCH v účtovníctve
plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a §30 zákona o účtovníctve.
Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky,
záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.
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A/ Finančné príspevky z verejných zdrojov
Najvýznamnejšou položkou výnosov je finančný príspevok MPSVR SR

vo výške 1 584 077 €, ktorým ADCH zabezpečuje financovanie ZPS, ZOS,
DSS, ŠZ, DS a nocľahárne. Tento príspevok tvorí 25,86% celkových výno-
sov. Vyššie územné celky Košice a Prešov financujú DSS, útulky, špeciali-
zované sociálne poradenstvo, ZpB a DnPC. Financovanie VÚC KE vo výške
500 139 € tvorí 8,16 % z celkových výnosov. Je to pokles vo financovaní,
ktorý súvisí so zmenou financovania podľa novely zákona o sociálnych služ-
bách. Financie z VÚC PO vo výške 226 210 € tvoria 3,70 % celkových vý-
nosov, pokles vo financovaní súvisí so zmenou financovania podľa novely
zákona o sociálnych službách. Mesto Košice prispieva na zabezpečenie Cha-
ritatívnej služby v rodinách - opatrovateľskú službu a na Prepravnú službu vo
výške 176 023 €, čo je 2,87 % celkových výnosov.

B/ Výnosy zo zdravotných poisťovni, z projektov a zahraničná pomoc
Výnosy zo zdravotných poisťovní sa v roku 2018 medziročne zvýšil o

125 077 € a dosiahol 1 052 603 €. Prispeli k tomu hlavne úspešné rokovania
so zdravotným poisťovňami o navý-šení limitov pri poskytovaní zdravot-
níckej starostlivosti a zvýšenie vyťaženosti ambulantných služieb ADOS
a Hospicu. V roku 2018 pokračovali zahraničné projekty LernCaffe z Charity
GRAZ a Švajčiarsky projekt „V dobrých rukách “.

C/ Vlastné zdroje, dary a zbierky
Vlastné zdroje tvoria tržby za sociálne služby od prijímateľov sociálnych

služieb a pacientov a tržby za ostatné sociálne služby (stravné a pod.). Cel-
kové tržby za sociálne služby od PSS činili 1 117 004 €, čo je 18,23 % z cel-
kových výnosov ADCH. Tieto spolu s tržbami za ostatné sociálne tržby
91 913 € (1,5%) tvoria najväčší zdroj financovania ADCH. Dary a zbierky
spolu dosiahli výšku 331 927 €, čo je 5,42 % celkových výnosov. Od roku
2016 sa ADCH zapojila ako partner SKCH aj do projektu potravinovej a zá-
kladnej materiálnej pomoc - poskytovanie potravinových a hygienických ba-
líčkov, ktorý pokračoval aj v roku 2018.Výnosy súvisiace s týmto projektom
sú zahrnuté v časti 12. Ostatné výnosy.
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PREHĽAD O VÝNOSOCH
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P.č. Výnosy podľa zdrojov a činnosti r. 2017 2018
r. 2018
celkové

výnosy v %

+ Vzrast
- Pokles

A Finančné príspevky z verejných zdrojov 2 360 063 2 685 627 43,84 325 564

1. Finančný príspevok VÚC KE 514 583 500 139 8,16 -14 444

2. Finančný príspevok VÚC PO 384 754 226 210 3,70 -158 544

3. Finančný príspevok Mesto Košice 128 809 176 023 2,87 47 214

4. Fin. prísp. z rozpočtov územ. samospráv 42 296 199 178 3,25 156 882

5. Finančný príspevok MPSVaR SR 1 289 621 1 584 077 25,86 294 456

B Príspevky ZP, projekty a zahraničná
pomoc 1 482 321 1 370 444 22,37 -111 877

6. Príspevky na projekty a zahraničná pomoc 554 795 554 795 5,19 -236 954

7. Príspevky od zdravotných poisťovní 927 526 1 052 603 17,18 125 077

C Vlastné zdroje, dary a zbierky 2 286 993 2 070 263 33,79 -216 730

8. Tržby za sociálne služby od PSS a pacientov 1 356 959 1 117 004 18,23 -239 955

9. Tržby za ostatné sociálne činnosti 75 789 91 913 1,50 16 124

10. Dary a zbierky 377 072 331 927 5,42 -45 145

11. Príspevok z 2% dane 6 904 6 314 0,10 -590

12. Ostatné výnosy 470 269 523 105 8,53 52 836

13. SPOLU 6 129 377 6 126 334 100,00 -3 043



PREHĽAD POHYBU MAJETKU A ZÁVÄZKOV
ZA OBDOBIE 2018
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PREHĽAD O NÁKLADOCH

Najväčšiu časť nákladov ADCH tvoria osobné náklady. V roku 2018 ich
výška dosiahla 4 561 520 €, čo je 74,63% z celkových nákladov.

V porovnaní s rokom 2017 celkové osobné náklady narástli o 120 871 €.
Nárast miezd bol spôsobený zvýšením minimálnej mzdy a tak isto aj úpra-
vou príplatkov za soboru ,nedeľu, sviatok a noc. Medzi ďalšie významné ná-
kladové položky v roku 2018 patria náklady na prevádzku jednotlivých
zariadení (spotreba materiálu, spotreba energie, náklady na služby, náklady
na opravu a udržiavanie) v celkovej sume 1 346 557 €.

Medzi náklady s malým podielom na celkových nákladoch patria zá-
konné a havarijné pois-tenie, penále a pokuty resp. opravné položky.
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Položka majetku Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav k 31.12.

AKTÍVA 1 675 272 28 071 355 28 245 288 1 501 339

A Neobežný majetok spolu 938 737 97 983 181 857 854 863

A1 Dlhodobý nehmotný majetok 6 664 2 748 916

A2 Dlhodobý hmotný majetok 897 757 97 842 178 166 817 433

A3 Dlhodobý finančný majetok 37 316 141 943 36 514

B Obežný majetok 730 691 27 968 703 28 057 587 641 807

B1 Zásoby 9 203 294 304 294 719 8 788

B2 Dlhodobé pohľadávky

B3 Krátkodobé pohľadávky 238 972 5 527 501 5 561 310 205 163

B4 Finančné účty 482 516 22 146 898 22 201 558 427 856

C Časové rozlíšenie 5 844 4 669 5 844 4 669

PASÍVA 1 675 272 10 824 117 10 998 050 1 501 339

A Vlastné zdroje krytia majetku 416 787 14 413 1 308 429 892

A1 Imanie a peňažné fondy 1 370 0 0 1 370

A2 Fondy tvorené zo zisku 77 313 1 000 0 78 313

A3
Nevysporiadaný hospodársky
výsledok hospodárenia minu-
lých rokov

335 434 1 670 1 308 335 796

A4
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

2 670 11 743 14 413

B Cudzie zdroje 710 625 10 244 006 10 594 970 359 661

B1 Rezervy 125 640 3 432 18 200 110 872

B2 Dlhodobé záväzky 29 072 36 804 33 053 32 823

B3 Krátkodobé záväzky 555 913 10 203 770 10 543 717 215 966

B4 Bankové výpomoci a pôžičky

C Časové rozlíšenie 547 860 565 698 401 772 711 786

P.č. Nákladové položky 2017 2018
2018 Podiel
z celku v %

+ Vzrast
- Pokles

1. Spotreba materiálu 608 564 565 337 9,25 - 43 227

1.1 z toho potraviny 301 974 303 920 4,97 1,946

2. Spotreba energie 377 789 355 438 5,82 -22 351

3. Oprava a údržba 81 192 101 426 1,66 20 234

4. Služby 356 183 324 356 5,31 -31 827

5. Osobné náklady 4 440 649 4 561 520 74,63 120 871

5.1. Mzdové náklady 3 142 162 3 242 112 53,05 99 950

5.2. Zákonné sociálne poistenie 1 088 829 1 132 746 18,53 43 917

5.3. Zákonné sociálne náklady 209 658 186 662 3,05 -5 692

6. Dane a poplatky 27 620 31 213 0,51 3 593

7. Úroky 557 1 888 0,03 1 331

8. Odpisy 117 882 122 826 2,01 4 944

9. Ostatné náklady 115 485 45 610 0,75 -69 875

10. Daň z príjmov 393 2 308 0,04 1 915

11. SPOLU 6 126 314 6 111 922 100,00 -14 392
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EKONOMICKÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY
NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ
SLUŽBY PODĽA DRUHU POSKYTOVANEJ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY
ROK 2018

Ekonomické oprávnené náklady sú podľa zákona č.448/2008 o soc. službách
§72 ods.5, náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16
až 18. Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na klienta a mesiac podľa
jednotlivých služieb v roku 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:
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obsadenosť EON Ročne mesačne na klienta

DS Sečovce 20,00 46 195,72 3 849,64 192,48

DS Michalovce 27,00 61 333,23 5 111,10 189,30

DS Prešov 24,00 65 394,94 5 449,58 227,07

DS Sabinov 20,00 43 713,29 3 642,77 182,14

DS Bardejov 20,00 52 869,87 4 405,82 220,29

DS Stropkov 25,00 32 206,78 5 367,80 214,71

DS Humenné 20,00 44 977,66 3 748,14 187,41

DS Snina, J. Pavla II 21,00 41 214,03 3 434,50 163,55

DS Snina, J. Bottu 20,00 72 723,66 6 060,31 303,02

KC Košice

nocľaháreň 20,00 47 260,82 3 938,40 196,92

útulok 95,00 265 718,97 22 143,25 233,09

Emauzy

nocľaháreň 26,00 58 080,50 4 840,04 186,16

CHD Košice

nocľaháreň 50,00 99 848,59 8 320,72 166,41

útulok 32,00 110 980,91 9 248,41 289,01

CHDM Vranov

ZPB 6,00 50 010,51 4 167,54 694,59

útulok 8,00 26 047,21 2 170,60 271,33

domov na pol ceste 6,00 28 130,93 2 344,24 390,71

ŠSP hodiny EON Ročne mesačne Na 1 hodinu

CHSC Michalovce 1 875,00 17 657,98 1 471,50 9,42

CHSC Košice 3 750,00 32 794,08 2 732,84 8,75

CHSC Prešov 1 002,00 9 802,57 816,88 9,78

RKC Lipany 606,00 5 535,82 615,09 9,13

CHSC Humenné 468,00 6 907,82 575,65 14,76

ŠSP Bardejov 720,00 10 441,86 870,16 14,50

obsadenosť EON Ročne mesačne na klienta

DPS Košice

ZPS 56,00 515 888,25 42 990,69 767,69

ZOS 16,00 170 189,92 14 182,49 886,41

DS 25,00 68 354,48 5 696,21 227,85

DSS 15,00 186,145,29 15 512,11 1 034,14

ŠZ 15,00 191 463,72 15 955,31 1 063,69

CHD Vojčice

ZPS 6,00 83 731,63 6 977,64 1 162,94

DS 7,00 21 556,10 1 796,34 256,62

DSS 11,00 170 734,45 14 227,87 1 293,44

Veľký Šariš

ZPS 22,00 222 590,08 18 549,17 843,14

DSS 18,00 222 590,08 18 549,17 1 030,51

ŠZ 24,00 190 791,50 15 899,29 662,47

DPS Lipany

ZPS 25,00 233 522,43 19 460,20 778,41

DS 43,00 397 619,21 33 134,93 770,58

DSS 20,00 38 004,41 3 167,03 158,35



VYBRANÉ EKONOMICKÉ
A ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 poklesol oproti roku 2017 o 23,
a to najmä z dôvodu ukončenia Národného projektu Podpora opatrovateľskej
služby. Pokles u PSS v jednotlivých službách ZPS a DSS súvisí najmä s pre-
sunmi PSS do ŠZ. Pokles u DS bol z dôvodu zrušenia DS Stropkov a postup-
nej úprave kapacity v DS Michalovce.
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Ukazovateľ M.j.
Obdobie + Vzrast

- Poklesr. 2017 r. 2018

Celkové náklady EUR 6 126 314 6 111 922 -14 392

Celkové výnosy EUR 6 129 377 6 126 335 -3 042

Celková bilancia (+zisk, -strata) EUR 3 063 14 413 11 350

Priemerný evidenčný (prepočítaný) počet zamestnancov osoba 418 395 -23

Priemerná mesačná mzda EUR 605 669 64

1. Počet klientov v pobytových zariadeniach
- aritmetický priemer

osoba 722,72 721,95 9,23

1.1. Klienti Zariadenia pre seniorov (ZPS) osoba 146,83 129,67 -17,16

1.2. Klienti Domova sociálnych služieb (DSS) osoba 71,84 67,70 -4,14

1.3. Klienti Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) osoba 20,00 16,26 -3,74

1.4. Klienti Špecializované zariadenie (ŠZ) osoba 5,50 30,34 24,84

1.5. Klienti Denného stacionára (DS) osoba 233,00 214,92 -18,08

1.6. Klienti Hospicu osoba 19,55 19,54 -0,01

1.7. Klienti Zariadenia prechodného bývania (ZNB) osoba 6,52 5,93 -0,59

1.8. Klienti Domov na pol ceste (DnPC) osoba 4,83 5,75 0,92

1.9. Klienti Útulku osoba 108,65 135,92 27,27

1.10. Klienti Nocľahárne osoba 96,00 95,92 -0,08

2. Počet klientov v ambulantnej opatere osoba 2 095,00 2 267,00 172,00

2.1. Klienti opatrovateľskej služby v rodinách (CHSR,NP) osoba 125,00 149,00 24,00

2.2. Klienti domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) osoba 1 014,00 929,00 -85,00

2.3 PSS, ktorým je poskytnutá pomoc špecializovaným
poradenstvom

osoba 956,00 1 189,00 233,00
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