
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia Názov projektu  Dotácia Krátka anotácia projektu 

Centrum rodiny, n.o. V pomoci sme spojení 2 300,00 € 

Projekt je zameraný na obnovenie 
komunitného/farského života. Po mnohých 
mesiacoch neistoty a izolácie, ktoré nám pandémia 
priniesla, k nám opätovne začínajú prichádzať ľudia, 
ktorí hľadajú miesto, kde môžu byť súčasťou 
komunity/farnosti, realizovať sa, či nájsť pomoc. 
Realizovaním projektu chceme obnoviť priateľské 
vzťahy a oživiť komunitný život. Do našich aktivít 
chceme zapojiť aj ľudí, utekajúcich pred vojnou na 
Ukrajine, ktorí sa postupne tiež stávajú stálou 
súčasťou našich aktivít. 

spoločenstvo 
farnosti Bratislava - 

Trnávka 

 Stále môžem narásť, tak Daj 
na to! 

700,00 € 

V našej farnosti sme pred pár rokmi vytvorili 
inovatívny program dlhodobého darcovstva Daj na 
to!, na podporu projektov a aktivít v našej farnosti. 
Tento projekt, pre nás kampaň Stále môžem narásť 
je zameraná na jeho opätovnú propagáciu a získanie 
ďalších dlhodobých darcov. Finančné prostriedky z 
projektu/kampane chceme použiť na čiastočné 
financovanie mediálnej kampane. 

Doma u Kapucinov, 
n.o. 

Chceme slúžiť lepšie 2 000,00 € 

V organizácií Doma u Kaupcínov n.o., kladieme 
dôraz na kontinuálne vzdelávanie, aby sme dokázali 
slúžiť stále lepšie. Pre zabezpečenie našich potrieb 
chceme aj vďaka tomuto projektu žiadať o 
nevyhnutné formy pomoci. 

Občianske združenie 
Ain Karim 

Dom prijatia sv. Františka z 
Paoly 

2 300,00  

Dom prijatia je priestor, kde poskytujeme sociálne 
služby pre 300 ľudí. Prichádzajú ľudia, ktorí sú v 
sociálnej núdzi, či krízovej životnej situácií. 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. 
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Charita Senec 
Sociálny taxík a pomoc 

chorým 
1 800,00 € 

Dávame príležitosť dopraviť sociálnym taxíkom pre 
ľudí odkázaných na pomoc z dôvodu zdravotného či 
sociálneho obmedzenia. 
Zároveň im ponúkame možnosť príspevku na úhradu 
liekov a zdravotných pomôcok. 
Projekt soc. taxíka funguje v rámci aktivít Charity 
Senec dlhodobo, pravidelne počas celého roka. 

Komunitné centrum 
Kramáre 

Neseparuj sa na sídlisku 1 700,00 € 

V spolupráci s farnosťou na Kramároch sa chceme 
podieľať na odstránení anonymity, ktorá na sídlisku 
živo pôsobí. Finančnou podporou z programu: 
"CreoCaritas" chceme našou diakoniou šíriť dobro, 
zamerať sa na opustených ľudí, hľadajúcich útočište 
a radu. Cieľom projektu je spájať na sídlisku 
seniorov, neúplné rodiny, rozvedených a zranených 
veriacich i neveriacich, ako aj mladých, hľadajúcich 
spoločenstvo, ktorý prinesie trvalú hodnotu sídlisku. 
Na projekte sa budú podieľať aj naši animátori. 

farská charita 
Kostolná pri Dunaji 

Pomoc pre ukrajinské rodiny 
v Kostolnej pri Dunaji  

1 700,00 € 

Od 3/2022 sme vďaka farníkom ubytovali cca 70ľudí 
z UA. Dozariadili domácnosti o postele, 
elektrospotrebiče, kuchyne a iné. Vybavujeme prácu, 
školu, doklady. Týždenne prijímame potraviny a 
drogériu od farníkov a dobrodincov a následne v 
pripravených balíkoch odovzdávame ubytovaným 
rodinám. 

Longital sport club 
Športová knižnica - šírime 

dobro športom 2 
3 500,00 € 

Športová knižnica - miesto kde si všetci zo sídliska 
bez rozdielu môžu požičať športové potreby. Naša 
mestská časť je charakteristická veľkým počtom 
rodín s malým aj väčšími deťmi, skupinami 
športovcov rôzneho veku ale aj veľkým počtom 
mládeže. Naša "knižnica "im má priniesť možnosť 
zoznámiť sa s novými športami, vyskúšať si športové 
pomôcky a tak aktívne a zmysluplne využívať svoj 
voľný čas. 
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farská charita 
Skalica 

Vzdelávacie centrum 1 500,00 € 

Vybudovanie vzdelávacieho centra v Pastoračnom 
centre sv. Urbana je kontinuálnym pokračovaním 
predchádzajúcich aktivít a prác, ktoré sú zamerané 
na všestranné a efektívne využívanie jeho 
exteriérových aj interiérových priestorov. V 
súčasnosti sa tieto priestory využívanú na aktivity 
Farskej charity - humanitárne zbierky, komunitné 
stretnutia, výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti a 
mládež, vrátane komunity odídencov z UA (výučba 
slovenského jazyka) a tiež klientov projektu Krok za 
krokom. 

Platforma rodín detí 
so zdravotným 
znevýhodnením 

Šírenie povedomia o sieti 
laického rodičovského 

poradenstva 
1 600,00 € 

Už od r. 2017 tvorí Platforma rodín prvú 
celoslovenskú sieť laických poradcov - rodičov detí 
so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú hodnotné 
skúsenosti a vedomosti a radi sa o ne podelia s 
ďalšími rodičmi. 
V regiónoch zavádzame pozíciu koordinátora 
laických poradcov. Je zodpovedný za spájanie sa s 
dôležitými aktérmi - organizáciami, ktoré sú v 
kontakte s rodinami s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením. V tomto projekte zabezpečíme 
koordináciu laického poradenstva pre územie 
Bratislavskej diecézy. 

Občianske združenie 
Francesco 

Komunitné centrum Bunky 1 250,00 € 

Komunitné centrum, ešte pod názvom EMANUEL, 
začalo svoju prevádzku v roku 2004, keď nadviazalo 
na prácu rádu Sestier Matky Terezy, ktorý inicioval 
potrebu pracovať s miestnou rómskou komunitou. 
Občianske združenie Francesco cez Komunitné 
centrum Bunky kontinuálne nadviazalo na tento 
projekt a realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s 
rómskymi deťmi a mládežou, terénnu prácu, v rámci 
ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny a 
jednotlivcov. Realizuje sa tiež evanjelizácia (omše, 
"stretká"). 

Mamy v pohybe, o.z. Cesta do cieľa 1 400,00 € 

Hlavným cieľom nášho OZ je pomáhať matkám 
samoživiteľkám cez rôzne výzvy či projekty. 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. 
Do OZ dostávame do výziev aj rôzne materiálne 
dary, ako napr. bicykel, notebook, posteľ, drogériu 
atď. Projektom "Cesta do cieľa" chceme pomôcť 
dopraviť tieto niekedy ťažké a neskladné veci priamo 
k rodinkám, ktoré ich akútne potrebujú. 
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Občianske združenie 
Samaria 

Tvorivosť bez hraníc 1 500,00 € 

Prostredníctvom kreatívnych workshopov chceme 
vytvoriť bezpečné prostredie pre odídencov z 
Ukrajiny (ženy a deti) žijúcich v Bratislave. Našou 
snahou je prepojiť jednotlivcov a komunity našich 
ukrajinsky hovoriacich klientov a slovenských klientov 
(seniorov, osamelé matky s deťmi). Všetci naši klienti 
sú ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a OZ 
Samaria im poskytla alebo poskytuje materiálnu a 
potravinovú pomoc. Táto aktivita im má uľahčiť a 
spríjemniť integráciu do spoločnosti. 

farská charita Most 
pri Bratislave 

Ušijeme, radosť urobíme, 
prírodu ochránime 

700,00 € 

Zo starých vecí vytvoriť nové (z riflí - tašky, 
levanduľové vrecúška, zo záclon - sieťky na nákup 
ovocia a zeleniny, z bavlnených vecí - odličovacie 
tampóny, kuchynské chňapky atď.) pomocou 
šijacieho stroja. 

farská charita 
Bratislava - Devínska 

Nová Ves 
BUĎME INformovaní 700,00 € 

Projekt pozostáva z dvoch rovín. V prvej ide o 
distribuovanie dôležitých informácií o aktivitách 
Charity DNV tým najpotrebnejším, ktorí nemajú 
prístup alebo zručnosti si tieto informácie získať 
(zväčša na sociálnych sieťach, prípadne v miestnej 
farnosti, ak ju nenavštevujú) a tým prepadávajú cez 
sieť pomoci, ktorú by mohli dostať. 
Druhou je zasieťovanie a posilnenie väzieb ako aj 
informovanie a zdieľanie dobrej praxe s ďalšími 
pomáhajúcimi organizáciami alebo inými 
spoločenstvami charít. 

Dom Svitania, n.o. Podeľme sa ako svätý Martin 800,00 € 

Svätý Martin, patrón Bratislavskej arcidiecézy, nás 
vedie ako vzor ochoty, tvorivosti, obetavosti, 
ľudskosti a spolupatričnosti. Aj v tomto náročnom 
období spájame komunitu školákov, študentov, 
pedagógov a kňazov s ľuďmi s postihnutím, seniormi. 
Spoločne tvoríme a s výsledkom našej spolupráce sa 
delíme s tými, ktorí sú na okraji našej spoločnosti. 
Vlastnoručne upečené dobroty zabalené v ručne 
šitých vrecúškach porozdávame (seniori, odídenci, 
deti z DD, ľudia s mentálnym postihnutím). 


