
Podporte naše diela 2 % z dane z príjmu          Bratislavská arcidiecézna charita  - blízko pri človeku 

Viac informácií o možnosti podporiť nás a potrebné

tlačivá získate: www.charitaba.sk,  email: charitaba@charitaba.sk, tel.: 02/ 442 50 374

Kontakt: Krasinského  6, 821 04 Bratislava, IČO: 31780521, č. účtu: 4010078918 / 3100

© Bratislavská arcidiecézna charita (BACH), grafický layout: Bc. Mariana Rašková, fotografie: archív BACH 

V starostlivosti o ľudí  spájame odborný  a láskavý prístup s hodnotami evanjelia 

„Naši klienti sú vďaka pobytom v Samárii pokojnejší,
sebavedomejší, radostnejší a samostatnejší.“

(Mgr. Lívia Johanová, vedúca Samárie)

 V Domove seniorov Charitas sa staráme o nevládnych, ktorí
 u nás dostávajú aj pravidelné vysluhovanie sviatostí. 

„Mala som možnosť porovnať, a„Mala som možnosť porovnať, ako sa o starých ľudí starajú 
v rôznych zariadeniach, ale v charite sa podarilo zosúladiť 
poriadok s hlboko ľudským prístupom.“

(Katka, opatrovateľka)

Cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charita  
poskytujeme starostlivosť o imobilných a odborné ošetrenie
                                            v domácom prostredí - láskavým personálom.
                                            „Opatrovateľskou službou  v domácnostiach             
                                            zabezpečujeme nevyhnutnú  starostlivosť 
                                            pre sociálne odkázaných.“

                                     Raz ročne organizujeme dobročinnú 
                                     potravinovú zbierku na pomoc ľuďom                                     potravinovú zbierku na pomoc ľuďom
                                     v núdzi a bez domova.

Preco potrebujeme

Vašu podporu

 2 %
z dane

z príjmu?

   Z našej dobročinnej zbierky pre núdznych a bezdomovcov. (2013)

S našimi seniormi na prechádzke.

Čo robíme a kde sme prítomní?

V našom zariadení – Domove sociálnych služieb a

rehabilitačnom stredisku Samária sa už 15 rokov  venujeme 

dospelým postihnutým schizofréniou. Poskytujeme im ako

jedno z mála zariadení na Slovensku  odborné sociálne

poradenstvo, denný pobyt s rôznymi druhmi terapií i duchovný

program - v ovzduší rodinnej  atmosférprogram - v ovzduší rodinnej  atmosféry.

Vami darované 2 % z dane z príjmu 
nám umožnia:  

  Sfunkčniť farské charity v Bratislave - Rači, Pod. Biskupiciach,
  Senci, Pezinku, Senici, Myjave i v ďalších farnostiach a rozvíjať 
  ich vo Vajnoroch, Šamoríne, Šaštíne a Skalici.

   Aktívne pomôcť konkrétnym rodinám v kríze a rozvinúť
    sociálne poradenstvo. Zabezpečiť do našich zariadení
   dôležité pomôcky pre psychicky postihnutých
  a nevládnych starkých.

  Rozšíriť naše opatrovateľské 
  služby v teréne, ktoré 
  zatiaľ realizujeme 
  v obmedzenom režime
   a žiadostí o ne pribúda.   

Prispieť k obnove našich zariadení.


