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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 v správnej rade a vo 

vedení organizácie. Predsedníčkou správnej rady sa stala dovtedajšia riaditeľka 

Margaréta Žigová. 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 buduje 

komunitnú záhradu. 

 

Ku koncu roka 2020 organizácia eviduje 220 prijímateľov sociálnych služieb 

z Lučenca a blízkeho okolia. Zariadenie denne navštívi 15-30 klientov. 

Predpokladá sa nárast užívateľov služieb. 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 – rozvoz materiálnej pomoci priamo do rodín  

- 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  

- Zber a výdaj ošatenia 

- Výdaj stravy 3 x týždenne z toho jeden krát varená polievka 
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Komunitná záhrada 

Nápad vybudovania charitnej komunitnej 

záhrady vznikol na základe niekoľkoročných 

skúseností organizácie a jej členov s rôznymi 

skupinami znevýhodnených obyvateľov. 

Komunitná záhrada slúži ako nástroj na obnovu 

a rozvoj pracovných zručností užívateľov služieb 

a tiež na oddych a voľnočasové aktivity 

s cieľovými skupinami a ako príležitosť na 

budovanie komunitných vzťahov. Produkty 

komunitnej záhrady sú využívané pri ďalších 

aktivitách (kurz varenia) alebo ako materiálna 

pomoc cieľovým skupinám.  

V komunitnej záhrade sa nachádzajú vyvýšené 

záhony, o ktoré sa môžu starať ľudia so 

zdravotným znevýhodnením, klasické záhony 

s úžitkovými aj okrasnými rastlinami, 

pieskovisko, jazierko, hojdačky.  
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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 

Diecézna charita Rožňava, farská 

charita Sv. Rity v Lučenci  – aktivity 

v oblasti materiálnej pomoci 

Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania na Slovensku - aktivity 

v oblasti materiálnej pomoci 

Potravinová banka Slovensko – 

distribúcia potravinovej pomoci 

Miestne organizácie a inštitúcie – 

spolupráca pri poskytovaní sociálnej 

pomoci cieľový skupinám  
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Projekty a granty 

Organizácia je od 1.7.2020 zapojená do realizácie národného projektu Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni, v rámci ktorého zamestnáva troch 

pracovníkov, ktorí poskytujú sociálnu pomoc cieľovým skupinám.  

 

Od 1.7.2020 organizácia realizuje 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 zapájajú do kurzu 

varenia, kurzu finančnej gramotnosti 

a prác v komunitnej záhrade. Cieľom 

projektu je zlepšenie postavenia 

zraniteľných skupín obyvateľov 

prostredníctvom zvyšovania sociálnych 

a pracovných zručností.  Do projektu 

bude zapojených celkom približne 150 

účastníkov z cieľových skupín. V závere 

roka organizácia získala grant na 

rozšírenie aktivít v oblasti finančnej 

gramotnosti podporou Nadácie J&T.  

 

 

Počas roka organizácia realizovala niekoľko menších projektov na riešenie 

mimoriadnej situácie počas koronakrízy najmä pre ľudí z marginalizovaných 

komunít a seniorov – poskytovanie a distribúcia rúšok a hygienických potrieb, 

dovoz potravín a liekov, zabezpečenie počítačov pre potreby dištančného 

vzdelávania, pomoc pri vzdelávaní. Poskytnutých bolo približne 3000 ks rúšok 

a približne 300 ks hygienických potrieb, 15 počítačov, 10 dátových kariet.  

V závere roka organizácia realizovala rozsiahle opravy priestorov v rámci 

projektu „Rozvoj sociálnych služieb v Lučenci pre ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením“ podporeného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR v hodnote 18 tis. EUR.  
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Niekoľko čísel 

 

Počet evidovaných užívateľov služieb: 220 osôb/rodín (evidovaný je len jeden 

člen rodiny)  

Počet užívateľov služieb mesačne (počet interakcií) – 250 

Počet vydaných porcií stravy/balíkov potravín (za deň) – 5-15  

Množstvo vydaných potravín – približne 3500 kg  

Počet detí, ktorým boli poskytnuté školské potreby – 102 osôb 

Počet pracovníkov – 6 zamestnancov, 4 pracovníci na dohody, 3 dobrovoľníci 
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Finančná správa  

Výdavky: 

Druh výdavkov Účel Suma v celých € 

Materiál 

Spotrebný, materiál na 
opravy, materiál na 

budovanie komunitnej 
záhrady 

22481 

Osobné náklady, 
zákonné sociálne 
poistenie 

Mzdy, odmeny s dohôd 
mimo pracovného 
pomeru, odvody 

47380 

Nájomné   1340 

Energie a komunikácie 
Plyn, elektrina, 

telekomunikačné služby 
1660 

Služby a opravy 

dodávateľsky 
 14535 

Materiál pre cieľové 
skupiny 

Potraviny, dezinfekcia, 

hygienické potreby, 
rúška 

3740 

Poplatky a ostatné   1044 

SPOLU:   92 180 

 

Príjmy: 

Zdroj Účel Suma v celých € 

Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny Lučenec 

Príspevok na vytvorenie 
pracovných miest 

23565 

Implementačná 
agentúra MPSVAR 

NP Budovanie 
odborných kapacít na 

komunitnej úrovni  

17327 

Príspevky a granty 
Materiálna pomoc 

cieľovým skupinám 
800 

Nadácia EPH Opravy priestorov 3 000 

Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie 

Opravy priestorov 16042 

Karpatská nadácia – 
Active Citizen Funds 

Projekt zameraný na 
vyšovanie zručností 

cieľových skupín  

3086 

Sponzorské dary, 2%, 
vklady zakladateľov 

Budovanie komunitnej 

záhrady, prevádzkové 
náklady, materiál, 

služby, opravy 

28360 

SPOLU:   92180 
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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 a vzdelávacích 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 

- Nadviazať na historický aspekt židovskej štvrti umeleckým znázornením 

zaniknutej časti mesta v areáli zariadenia (v roku 2021) 

- Zriadenie sociálneho podniku (v roku 2021) 

- Výstavba nízkoštandardného bývania pre sociálne slabé skupiny 

obyvateľov (v roku 2023) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

V Lovinobani 15.3.2021 
 
 

       Mgr. ANTON FRIČ, VL.R. 

        RIADITEĽ N.O. 
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