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Spolok sv. Vincenta 

de Paul, o.z

Pomáhajme vo 

farnosti
500,00 €

Systematická pomoc odkázaným ľuďom vo farnosti 

Ružinov poskytovaním nákupu potravín, liekov a aby 

sme ochránili rodiny a jednotlivcov pred stratou 

bývania.

Občianske 

združenie 

PETROVILLA

Jabloňová krížová 

cesta – kryté 

posedenie pre 

komunitné stretnutia 

farských a iných 

spoločenstiev

1 500,00 €

Naši dobrovoľníci obnovili časť starého jabloňového 

sadu neďaleko obce Petrova Ves. V jeho náručí ukryli 

Jabloňovú krížovú cestu - kríž, zastavenia s lavičkami 

a krásne upraveným okolím. Máme zámer spoločným 

úsilím mladých i starších dobrovoľníkov pokračovať v 

aktivitách a umožniť, aby bol tento priestor využívaný 

na náboženské i spoločenské stretnutia, charitatívne 

aktivity, komunitné, školské i rodinné vychádzky, 

výlety, miesto oddychu, inšpirácie a pokojnej 

meditácie. Na to by sme ho potrebovali vybaviť krytým 

posedením (prístreškom) s lavičkami. Okolie je 

zároveň priestorom pre pestovanie omladených 

jabloní, ktoré doprajú každému návštevníkovi chutné 

plody.

VITA HUMANA

Teen STAR kurz pre 

mládež v Šamoríne a v 

okolí

2 600,00 €

Program Teen STAR je medzinárodný holistický 

sexuálno-pedagogický program pre tínedžerov v 

spolupráci s rodičmi. Kurz je minimálne polročný. Kurz 

vedú mužskí aj ženskí lektori s medzinárodným 

certifikátom. Kurz vedie mladých ľudí k pochopeniu 

vlastnej identity, rozvoja tela, sexuality, plodnosti, 

citov, ako aj k zodpovednému a šťastnému životu. 

Program pôsobí pozitívne na rozvoj osobnosti, lebo sa 

zaoberá s človekom a jeho osobnosťou holisticky, 

obsiahle (telo-rozum-city-kultúra-vzťahy-duša). Vyššie 

uvedených šesť aspektov poznamenajú človeka, na 

ktoré aspekty sexualita vplýva. O sexualite sa hovorí v 

programe pozitívne a otvorene, pričom je vždy 

možnosť otvorenej diskusie. Pracuje sa s tínedžermi v 

malých skupinách (10-15 žiakov) podľa vekových 

kategórií: 12-14, 15-17, a nad 18 rokov.

Komunitné 

centrum Kramáre, 

o. z.

Oživenie Komunitného 

centra Kramáre
925,00 €

Zlepšenie vybavenia Komunitného centra Kramáre, ktoré 
slúži na dlhodobé využitie pre rodiny s deťmi, mládež a 
seniorov. Viac info viď: 
http://kramare.fara.sk/oz_kramare.html
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Health Initiatives 

Association, o. z. 

(HIA)

Odhaľme závoj medzi-

kultúrnych rozdielov
1 600,00 €

Priniesť trochu inej kultúry do všedných dní 

normálneho slovenského človeka formou prezentácie 

o Ugande, Kambodži a Iraku a interaktívnym 

spôsobom v podobe neformálneho vzdelávania osloviť

- birmovancov a iné skupiny, ktoré sa stretávajú v 

rámci farnosti

- žiakov/študentov na vybraných školách,

- všetkých zvedavcov bez rozdielu veku

Je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, no a ešte 

lepšie je do poznávania zapojiť ďalší zmysel - chuť. 

Pripravíme overené recepty, aby aj druhí mohli 

"ochutnať", ako chutí iný kontinent. 

Hravou formou kvízu nechať prítomných dozvedieť sa 

zaujímavosti o Ugande a iných afrických štátoch, 

Kambodži a Iraku.

Cirkevná materská 

škola Gianny 

Berettovej Mollovej

Vianočný príbeh 

(potešenie našich 

starkých, i keď 

navštíviť ich možno 

nebude možné, alebo 

nájdime spôsob, ako 

by to bolo možné)

950,00 €

Zaujal nás príbeh okolo narodenia Ježiška, ktorý 

spracovala do podoby scenára pre divadlo naša 

učiteľka. Radi by sme knižne vydali tento scenár -

"Vianočný príbeh" o udalostiach pred a po narodení 

Ježiška v malom náklade, aby naše deti mali k 

Vianociam darček. Podľa neho by sme nacvičili divadlo 

v rámci dramatického krúžku, ktorý navštevujú 5 a 6 

ročné deti a do Vianoc sme chceli toto divadlo 

nafilmovať. Tento sfilmovaný príbeh v podaní detí 

môžeme seniorom poslať i v prípade, ž e by ďalší 

vývoj koronakrízy nedovoľoval zahrať im príbeh 

"naživo". Okrem toho by sa film mohol využiť i ako 

učebná pomôcka pre deti predškolského, prípadne 

mladšieho školského veku, aby takto boli viac 

vtiahnuté do udalostí narodenia Ježiška a 

intenzívnejšie prežívali spolu so svätou rodinou 

situácie, ktoré ich čakali a tiež pomoc anjelov pri 

záchrane Ježiška pred zlobou Herodesa.
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Spoločenstvo 

mladých ľudí

Pastoračné centrum v 

Jablonici
1 900,00 €

Pastoračné centrum v Jablonici vzniklo v roku 2019 a 

postupne sa buduje. Projekt je zameraný na 

priestorové a materiálne vybavenie pre skvalitnenie 

služieb a možnosti využitia Pastoračného centra pre 

farskú komunitu spoločenstiev v Jablonici.

farská charita 

Skalica

Pastoračné centrum 

sv. Urbana Skalica
2 500,00 €

Vytvorenie privátnej zóny - vybudovanie murovaného 

plota v exteriéri Pastoračného centra sv. Urbana v 

Skalici, ktoré slúži na viaceré účely Farskej charity v 

Skalici, ale tiež pre viaceré spoločenstvá pôsobiace vo 

farskej komunite v Skalici.

Charita Senec OZ
Sociálny taxík pre 

Senec a okolie
2 800,00 €

Vytvárame možnosť dopraviť sa na potrebné lokality 

pre ľudí odkázaných na pomoc ostatných z dôvodu 

zdravotného, či sociálneho obmedzenia.

Longital sport club

o.z
Šírime dobro športom 3 000,00 €

Vytvárame priestor, kde deti môžu aktívne tráviť čas s 

komunitou rovesníkov, rodičov a profesionálnych 

trénerov, ktorí vedia nielen odborne ale aj ľudsky 

nadchnúť.

Mamy v pohybe, 

o.z.
Všetko pre mamu 3 000,00 €

Hlavným cieľom nášho občianskeho združenia je 

pomoc matkám samoživiteľkám. Cieľom je v nádeji a s 

láskou pomôcť osamelým mamám, ktoré nemajú to 

šťastie

– mať pri sebe manžela, partnera či blízku rodinu, ktorí 

by im vedeli pomôcť. Či už

finančne, postrážením detí alebo pomocou v 

domácnosti. Tak im pomáhame my!

Projektom chceme pomôcť mamám samoživiteľkám, 

aby mali všetko "pod jednou strechou", aby sa nebáli 

požiadať o pomoc, aby sa necítili, že sú na všetko 

samy. Toto je našim cieľom.
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farská charita Most 

pri Bratislave

Priestor pre farskú 

charitu
4 000,00 €

Naša farská charita oficiálne funguje od marca 2021, 

no aj v minulosti sme vykonávali veľa činnosti v rámci 

farského spoločenstva ( od roku 2010). Venovali sme 

sa najmä rodinám s deťmi, starším ľuďom a snažili 

sme sa pritiahnuť do spoločenstva aj novo 

prisťahovaných. Aktivity boli zamerané na tvorivé 

dielne - Vianoce, Veľká noc, športové - deň rodiny a 

farnosti, spoločenské - majáles, vianočný punč, 

Národný týždeň manželstva - prednášky a aktivity pre 

manželské páry, no aj materiálna a potravinová pomoc 

tomu, kto to potreboval. No nemali sme svoj priestor a 

veľa činnosti prebiehalo u nás doma.

Ain Karin, o.z.
Dom prijatia sv. 

Františka z Paoly
1 800,00 €

Občianske združenia Ain Karim vzniklo v roku 2007. 

Pôsobíme v Šamoríne, kde prevádzkujeme Dom 

prijatia sv, Františka z Paoly. Dom prijatia je priestor, 

kde poskytujeme sociálne služby pre 300 ľudí. 

Prichádzajú ľudia, ktorí sú v sociálnej núdzi, či krízovej 

životnej situácii. Našu činnosť realizujeme 

prostredníctvom aktivít a projektov nízkoprahového

charakteru. Poskytujeme im pomoc s ošatením, 

podávame teplú stravu a snažíme sa zabezpečiť im 

základné potraviny, či hygienické potreby, 

poskytujeme základné poradenstvo, venujeme deťom 

čas pri rôznych aktivitách a rozvíjame v nich potenciál 

s nádejou na lepší život. Spolu s ľuďmi, ktorí sú 

sociálne odkázaní vyrábame rôzne darčekové 

predmety pre potešenie druhých. Dom prijatia je 

využívaný aj ako priestor na stretávanie sa farského 

spoločenstva.
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Poradňa ALEXIS, 

n.o.

Podporné skupiny pre 

ženy po spontánnej 

strate dieťaťa počas 

tehotenstva

612,00 €

Projekt podporných skupín pre nás začal vo februári 

2020, pretože sme vnímali potrebu žien, ktoré prišli o 

dieťa počas tehotenstva buď pri spontánnom potrate, 

resp. pred/počas pôrodu, podeliť sa so svojou 

skúsenosťou s inými, nájsť povzbudenie a podporu a 

spolu hľadať nové smerovanie života. Okrem 

individuálneho psychologického poradenstva, ktoré u 

nás prebieha medzi klientkou a psychologičkou je 

podporná skupina veľmi efektívny doplnok, ktorý 

prispieva celkovému zlepšeniu prežívania klientky. Jej 

efekt spočíva v tom, že klienta sa necíti so svojim 

prežívaním sama, ale nachádza podporu od iných 

žien, ktoré majú za sebou podobnú skúsenosť straty. 

Práve spoločným zdieľaním prežívania, zdieľaním 

informácií, hľadaním nových výziev do života a nového 

smeru, sa ich osobná a následne aj rodinná situácia 

zlepšuje. Strata dieťaťa totiž nezasahuje ženu 

samotnú, ale tiež jej partnera, rodinu a širšie vzťahy. 

Ovplyvňuje tiež jej pracovnú aktivitu a spoločenský 

život. Keďže počet prípadov v našej poradni z roka na 

rok narastá, projekt podporných skupín je o to 

naliehavejší.

Centrum rodiny, 

n.o.
Viera, nádej, láska... 1 800,00 €

V našom komunitnom centre vnímame, ako pandémia 

necháva aj v našej komunite a farnosti veľa 

osamelosti, izolácie a strádania. Naše aktivity sme 

preto začali viac zameriavať na pomoc jednotlivcom a 

rodinám, ktorí sa na nás obracali. Realizáciou projektu 

„Viera, nádej, láska“ chceme jednak nadviazať na už 

existujúce charitné aktivity zamerané na pomoc ľuďom 

v núdzi , ako aj realizovať nové činnosti v rámci 

spájania a utužovania vzťahov a pomoci v našom 

farskom spoločenstve a komunite. Súčasťou projektu 

chceme nadviazať bližšiu spoluprácu aj s inými 

pomáhajúcimi organizáciami aj s okolitými charitnými 

aktivitami, ktoré realizujú, napr. s MČ Lamač, MČ 

Devínska Nová Ves a pod. Vnímame totiž, že 

efektívne pomáhať sa dá iba cez vzájomnú 

spoluprácu, inšpiráciu a pomoc.
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farská charita 

Modra
Zaostrené na rodinu 2 400,00 €

Náš projekt je zameraný na pomoc rodinám po 

viacerých stránkach. Nielen úskalia modernej doby, 

ale i súčasná situácia pandémie, majú za následok, že 

sa rozširuje škála potrieb, v ktorých rodinám chýba 

pomoc. V rámci nášho projektu chceme takto zastrešiť 

pomoc rodinám v oblasti sociálnej i pastoračnej. V 

oblasti sociálnej pôjde o poskytnutie akútnej pomoci v 

núdzových stavoch, v oblasti pastoračnej to bude 

podieľanie sa na spustení katechéz Dobrého pastiera 

v našej farnosti. Obe tieto zamerania sa nevyčerpávajú 

v časom horizonte zadanom v tomto projekte, ale 

majú dlhodobý charakter.

Doma u Kapucínov, 

n.o.

Osobný rozvoj človeka 

v DOMA
4 000,00 €

Projektom sa zameriavame na osobný rozvoj človeka 

v našej organizácii: dobrovoľníka, ale aj klienta 

(človeka v núdzi). Cieľom je pomôcť v osobnom 

rozvoji, ale aj v posilnení vzťahov či už medzi 

dobrovoľníkmi, ale aj dobrovoľníkmi a klientmi.

Realizácia projektu je formou: 

• supervíznych stretnutí, zameraných na zreflektovanie

prínosov poskytovaného sociálneho poradenstva od 

zamestnanca a dobrovoľníkov smerom ku klientom.

• prednášok, workshopov pre osobný a profesijný 

rozvoj dobrovoľníkov v organizácii na témy: 

komunikácia, zodpovednosť, samostatnosť, sociálna 

pomoc pre ľudí v núdzi.

• prednášok, workshopov so zameraním na 

samostatnosť, vzdelanosť a finančnú gramotnosť pre 

klientov v oblastiach fungovania domácnosti, 

nastavenia rozpočtu a hospodárenia s financiami. 


