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„Nech každý, koho prijmete, 

odchádza od vás lepší a šťastnejší.“  

– Matka Tereza 

 

Vaša charita, n.o. vznikla 1.6.2013 registráciou na Obvodnom úrade v Banskej 
Bystrici. Štatutárnym zástupcom je Mgr. Anton Frič, riaditeľ. Organizácia sa riadi 

Štatútom n.o. 

 

Medzi hlavné ciele organizácie patrí: 

1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť – pomoc 
sociálne a zdravotne znevýhodneným občanom  

2. ochrana ľudských práv a základných slobôd  - antidiskriminačné aktivity, 
pomoc týraným ženám a deťom, pomoc sociálne a zdravotne 

znevýhodneným obyvateľom 
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – podpora a zriaďovanie 

centier voľného času pre zdravotne znevýhodnených občanov, pre sociálne 

znevýhodnených občanov - najmä deti; podpora integrácie zdravotne 
a sociálne znevýhodnených občanov 

4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
osveta v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia 
obyvateľstva 

5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti – najmä na 
podporu zamestnanosti sociálne znevýhodnených a zdravotne 

znevýhodnených občanov, zriaďovanie chránených pracovísk 
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História organizácie a činnosť  

Organizácia vznikla 31.5.2013 zápisom do Registra neziskových organizácií pod 

č. ObU-BB-OVVS4-2013/07243-00005. Štatutárnym zástupcom sa stala  

Margaréta Žigová, ktorá vo funkcii riaditeľky pôsobila do novembra 2019. 

Správna rada na zasadnutí 19.11.2019 rozhodla o zmenách - do funkcie riaditeľa 

bol vymenovaný Mgr. Anton Frič.  

V rokoch 2013 až 2018 organizácia prevádzkovala denný stacionár pre ľudí so 

zdravotným znevýhodnením a sociálnu pomoc pre ďalšie znevýhodnené skupiny 

obyvateľov. Organizácia v tomto období zároveň prevádzkovala chránené 

pracovisko so 4 zdravotne znevýhodnenými zamestnancami. Náplňou 

chráneného pracoviska bola sociálna starostlivosť o ľudí so zdravotným 

znevýhodnením (animácia voľného času, pomoc pri starostlivosti o klientov 

denného stacionára). V rokoch 2018 – 2019 organizácia obmedzila svoju činnosť 

na príležitostné poskytovanie sociálnej pomoci znevýhodneným skupinám 

obyvateľov.  

Začiatkom roku 2020 organizácia obnovila poskytovanie sociálnych služieb pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľov zriadením Centra pomoci Domček v Lučenci. 
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Centrum pomoci Domček 

 

Centrum pomoci Domček vzniklo v januári 2020 ako nízkoprahové denné 

centrum. Poskytuje sociálnu pomoc ľuďom so sociálnym znevýhodnením – 

osobám so zdravotným postihnutím, 

marginalizovaným komunitám, ľuďom bez 

domova. Okrem materiálnej pomoci vo forme 

ošatenia a potravín organizácia poskytuje 

odbornú pomoc – sociálne poradenstvo, 

pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, 

pomoci pri riešení rôznych životných situácií, 

rozvoj sociálnych a pracovných zručností 

a návykov. Na tento účel organizácia 

vybudovala komunitnú záhradu. 

Ku koncu roka 2021 organizácia eviduje 570 

prijímateľov sociálnych služieb z Lučenca 

a blízkeho okolia. Zariadenie denne navštívi 

15-40 klientov. Ide najmä o marginalizované 

rómske komunity, ľudí bez domova, ľudí so 

zdravotným postihnutím. Centrum pomoci 

Domček poskytuje odborné, obslužné, iné 

sociálne služby a ďalšie aktivity:  

- Sociálne poradenstvo – mapovanie a riešenie životnej situácie klienta  

- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – pomoc pri 

vybavovaní úradných záležitostí  

- Sociálnu rehabilitáciu – nácvik sociálnych a pracovných zručností, kurzy 

varenia, kurzy finančnej gramotnosti, pracovné aktivity v komunitnej 

záhrade 

- Vyhľadávacie aktivity – vyhľadávanie užívateľov služieb v teréne 

- Terénna práca – aktivity na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, 

rozvoj rodičovských zručností    

- Sieťovacie aktivity – spolupráca s inštitúciami a organizáciami 

s regionálnou aj národnou pôsobnosťou v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb  

- Mapovacie aktivity – zisťovanie potrieb komunity 

- Skupinové aktivity pre klientov – voľnočasové, tvorivé, vzdelávacie  

- Sociálny šatník - zber a výdaj ošatenia 
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Komunitná záhrada 

Zriadením Centra pomoci Domček 

organizácia získala väčší nevyužívaný 

areál. So zapojením cieľových skupín 

a dobrovoľníkov organizácia za jeden 

rok premenila zanedbaný areál na 

príjemné miesto na oddych a zároveň 

na nácvik pracovných zručností 

cieľových skupín, realizáciu 

voľnočasových aktivít pre deti, mládež 

a dospelých. Areál je využívaný na 

projekty podporujúce rozvoj zručností 

znevýhodnených skupín obyvateľov. 

V komunitnej záhrade sa nachádzajú 

vyvýšené záhony, o ktoré sa môžu 

starať ľudia so zdravotným 

znevýhodnením, klasické záhony 

s úžitkovými aj okrasnými rastlinami, 

altánok, pieskovisko, jazierko, 

hojdačky.  
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Významné projekty 

 

Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade 

 

V období od júla 2020 do decembra 2021 

organizácia realizovala projekt Podpora 

postavenia znevýhodnených skupín 

v Novohrade podporený Active Citizen Funds, 

ktorý spravuje Karpatská nadácia, Nadácia 

otvorenej spoločnosti a Nadácia Ekopolis. Počas 

18 mesiacov sa cieľové skupiny zapájali do 

kurzu varenia, kurzu finančnej gramotnosti 

a prác v komunitnej záhrade. Cieľom projektu 

bolo posilnenie sociálnych a pracovných 

zručností, ktoré sú predpokladom pre získanie 

zamestnania a zdravého finančného 

hospodárenia.  Do projektu bolo zapojených 

celkom približne 150 účastníkov z cieľových 

skupín z Lučenca a okolitých obcí. Na projekt 

nadväzujú ďalšie aktivity organizácie ako rozvoj 

sociálnych zručností, podpora funkcií rodiny.  

 

Podpora rodovej rovnosti 

Projekt nadväzuje na činnosť organizácie a jej zameranie na posilňovanie 

zručností klientov vedúcej k svojpomoci, samostatnosti, sebestačnosti, zdravému 

finančnému hospodáreniu. Projekt bol zameraný najmä na rozvoj pracovných 

zručností – jednoduchších aj zložitejších manuálnych prác v komunitnej záhrade 

a areáli centra. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Podpora funkcií rodiny 

Počas roka 2021 organizácia realizovala projekt, ktorý bol zameraný na 

posilnenie rodičovských zručností v oblasti stravovania, hygieny, zdravia, 

hospodárenia. Nenásilnou formou sa snažili rodičov viesť aj k správnym 

komunikačným zručnostiam, výchovným metódam, rozvoju detí v ranom veku. 

Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
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Podpora dobrovoľníctva 

Organizácia sa snaží svojou 

činnosťou rozvíjať sociálne 

cítenie a zodpovednosť 

mladých ľudí. V rámci 

dobrovoľníckej činnosti boli 

realizované aktivity ako 

pomoc pri obnove náterov 

v areáli, budovaní 

komunitnej knižnice, letnej 

škole pre deti zo 

znevýhodnených rodín. Do 

aktivít sa zapojili miestni 

študenti, ale aj mladí 

z Oravy aj zo zhraničia. 

Odmenou pre dobrovoľníkov boli výlety po okolí. Projekt podporilo Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

   

Podpora humanitárnej činnosti 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo organizáciu 

v poskytovaní humanitárnej pomoci pre ľudí bez domova, ľudí v hmotnej núdzi, 

viacpočetné rodiny, jednorodičovské rodiny. Boli nakúpené a distribuované 

potraviny a hygienické potreby v hodnote viac ako 1400 eur. Okrem tejto 

humanitárnej pomoci organizácia získava vecné dary prostredníctvom darov 

fyzických osôb, ktoré poskytuje v sociálnom šatníku.  

 

Projekt Dostupné bývanie s prvkami Housing First 

Projekt je určený ľuďom, ktorí sú bez prístrešia alebo v im hrozí strata bývania. 

Súčasťou projektu je finančná podpora pri platení nájomného  a zároveň 

intenzívna podpora projektového tímu v zložení sociálny pracovník, asistenti 

bývania a pracovník pre bytové otázky. Projekt je realizovaný v období august 

2021 – november 2023 a je podporený z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov v prioritnej osi Ľudské zdroje.  
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Zvýšenie finančnej gramotnosti cieľových skupín 

 

Nepriaznivá finančná situácia je často spôsobená nesprávnym hospodárením, 

zadlžovaním, nevhodným využívaním zdrojov. V rámci projektu podporeného 

Nadáciou J&T sme realizovali finančné poradenstvo pre viac ako 100 osôb 

s cieľom zvyšovania finančnej gramotnosti. V rámci individuálnych a skupinových 

stretnutí boli s klientmi preberané témy ako formy platenia, tvorba rezervy, 

priority v platení výdavkov, zostavenie a riadenie osobného/rodinného rozpočtu, 

predchádzanie zadlžovaniu, odstraňovanie zadlženia, pomoc pri osobnom 

bankrote. Projekt nadväzuje na činnosť sociálnych pracovníkov a činnosti 

organizácie.  

 

Národný projekt Terénny asistenti Covid 19 

 

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu sa organizácia zapojila do 

projektu, ktorého cieľom bolo predchádzať šíreniu ochoreniu COVID 19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Organizácia počas roku 

2021 zamestnávala 8 terénnych asistentov v 8 obciach. Súčasťou práce 

terénneho asistenta bolo vykonávanie osvety v oblasti predchádzaniu šírenia 

ochorenia, distribúcia dezinfekčných a hygienických potrieb pre cieľové skupiny 

ale tiež poradenstvo v oblasti hygieny a zdravia, vzdelávania, zamestnávania. 

Projekt bol realizovaný v období marec 2021 až december 2021 s pokračovaní 

v roku 2022. 

 

Ďalšie projekty  

 

Organizácia získala granty na budovanie komunitnej záhrady od Nadácie TESCO, 

opravu skladu humanitárnej pomoci od Nadácie EPH. Vďaka finančným darom 

fyzických osôb organizácia pokračovala v budovaní komunitnej záhrady a oprave 

budovy.  
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Spolupráca s organizáciami 

 

Pri realizácií aktivít organizácia spolupracovala s nasledovnými inštitúciami  

a organizáciami: 

Mesto Lučenec – pracovníci terénnej sociálnej služby, komunitného centra, 

strediska osobnej hygieny – spolupráca pri riešení životných situácií užívateľov 

služieb 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci - spolupráca pri riešení životných 

situácií užívateľov služieb 

Spišská katolícka charita – spolupráca pri distribúcii potravinovej a materiálnej 

pomoci 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - aktivity v oblasti 

materiálnej pomoci 

Miestne organizácie a inštitúcie – spolupráca pri poskytovaní sociálnej pomoci 

cieľový skupinám  

OZ Margarétka Lovinobaňa – spoločné aktivity pre deti a mládež 
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Finančná správa  

Výdavky: Účel 
Suma 

v celých € 

Materiál 

Spotrebný, materiál na opravy, materiál 

na budovanie komunitnej záhrad, 

materiál na opravy 

37159 

Energie a komunikácie Plyn, elektrina, telekomunikačné služby 3825 

Cestovné 
Cestovné zamestnancov – terénna 

služba 
1119 

Služby a opravy 

dodávateľsky 

Komunikačné, administratívne služby, 

účtovníctvo, nájomné 
11630 

Osobné náklady, zákonné 

sociálne poistenie 

Mzdy, odmeny s dohôd mimo 

pracovného pomeru, odvody 
158495 

Zákonné sociálne náklady PN, stravné, sociálny fond 1839 

Materiál pre cieľové 

skupiny 

Potraviny, dezinfekcia, hygienické 

potreby, rúška 
3837 

Príspevky poskytnuté iným 

organizáciám 

Pre človeka – na činnosť organizácie – 

terénnu sociálnu prácu 
3000 

Poplatky a ostatné   480 

SPOLU:   221385 

 

Príjmy: Účel 
Suma 

v celých € 

Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Lučenec 
Príspevok na vytvorenie pracovných miest 14893 

Implementačná agentúra 

MPSVAR 

NP Budovanie odborných kapacít na 

komunitnej úrovni  
43333 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

Projekt podpory bývania 27777 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

Projekty - podpora humanitárnej činnosti, 

dobrovoľníckej činnosti, podpora funkcií 

rodiny, podpora rodovej rovnosti 

13322 

Úrad vlády SR - Úrad 

splnomocnenca pre 

rómske komunity   

NP COVID 88961 

Banskobystrický 

samosprávny kraj 
Letná škola 3661 

Karpatská nadácia – 

projekt ACF 
Projekt podpory zraniteľných skupín 10209 

Nadácia EPH Opravy priestorov 2500 

Nadácia J&T 
Projekt finančnej gramotnosti cieľových 

skupín 
7000 

TESCO Projekt budovania komunitnej záhrady 1100 

Sponzorské dary, 2%, 

príspevky FO 
Spolufinancovanie projektov 8629 

SPOLU:   221385 
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Vízia 

V nasledovných obdobiach organizácia plánuje rozvíjať a rozširovať poskytované 

sociálne služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľov: 

- Rozšíriť kapacitu zariadenia pre účely sociálnej rehabilitácie, 

voľnočasových, vzdelávacích aktivít a komunitných aktivít  

- Rozšíriť poskytované služby o akreditovanú sociálnu rehabilitáciu 

a špeciálne sociálne poradenstvo  

- Rozšíriť poskytované služby o terénnu sociálnu službu krízovej intervencie 

v oblastiach okresu Lučenec, kde sa v súčasnosti neposkytuje 

- Zriadenie sociálneho podniku  

- Realizovať aktivity na posilnenie vzťahov medzi majoritným obyvateľstvom 

a znevýhodnenými skupinami obyvateľov 

 
 

 
V Lovinobani 23.3.2022 

Spracoval: Mgr. Anton frič, vl.r., riaditeľ n.o. 
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