
 
Plán práce Občianskeho združenia Charita Blumentál Bratislava  na rok 2015 
  
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2015 plánuje Charita Blumentál pokračovať 
v osvedčených aktivitách, v súlade s Pravidlami O.Z. Charita Blumentál a naďalej rozvíjať svoju 
činnosť v dvoch oblastiach a to v sociálnej a spoločenskej. 
 
Oblasť sociálna 

 
Sociálna oblasť zostáva naďalej prvoradou a najdôležitejšou časťou činnosti charity 

Blumentál. V rámci tejto oblasti je to  starostlivosť o starých, chorých, osamelých a o rodiny s deťmi, 
ktoré žijú v sociálnej a morálnej biede, pomoc bezdomovcom – (v rámci možností charity a farského 
úradu, kde platí naďalej dohoda o poskytovaní príspevku na stravu pre bezdomovcov, tak ako bola 
stanovená v predchádzajúcich rokoch ). 
 
 V oblasti starostlivosti o starých a chorých, vychádzame už z niekoľkoročných skúseností, ako 
aj z možností našej charity, keďže služby, ktoré naša charita poskytuje sú bezplatné a vykonávané 
aktivistami popri ich pracovných a študijných povinnostiach. Z toho dôvodu sa budeme snažiť  
naďalej získavať aktivistov pre poskytovanie menej náročnej formy pomoci, akou je napr. obstaranie  
nákupu, návšteva raz za l – 2 týždne, upratanie bytu, odprevadenie k lekárovi a pod. Získať ochotných 
aktivistov aj pre túto formu pomoci je úloha každým rokom náročnejšia, nakoľko popri rastúcich 
nárokoch v zamestnaní, je stále menej tých, ktorí  nájdu odvahu podeliť sa s tým málom voľného času, 
ktoré im zostane. Napriek tomu sme mali záujemcov o túto formu pomoci, chýbal skôr záujem zo 
strany na pomoc odkázaných. Tých je každým rokom menej,  pretože je tu aj jeden vážny problém, 
ktorý sme v začiatkoch našej činnosti nepoznali, a to je strach a nedôvera starých a osamelých ľudí 
pustiť k sebe cudzieho človeka. Je to strach, žiaľ, veľmi odôvodnený, vzhľadom na stále sa množiace 
podvody, násilie páchané na bezbranných ľuďoch. Ľudia, ktorí by inak často pomoc, resp. spoločnosť  
potrebovali a uvítali, boja sa o ňu požiadať sami. Každý rok nám však pribúdajú žiadosti práve 
o náročnú dennú službu k ťažko chorým, nevládnym. Tu sa snažíme o spoluprácu s organizáciami, 
ktoré sú vybavené platenými zaškolenými  pracovníkmi. V roku 2015 sme dostali písomnú informáciu 
z Bratislavskej arcidiecéznej charity, ktorá ponúka platené opatrovateľské služby pre seniorov 
a chorých v domácnosti. O tejto možnosti budeme taktiež záujemcov informovať a poskytneme im 
potrebné kontaktné údaje.   
 
Starostlivosť o starých a chorých, o sociálne slabé rodiny 
 
• návštevná služba starých a chorých stabilnými aktivistami, raz za 1 – 2 týždne s poskytnutím 

drobných služieb a pomoci,   
• nevládnym a dlhodobo  chorým, ktorí vyžadujú dennú starostlivosť pomôcť pri vybavovaní 

opatrovateľskej služby, tým, ktorí sú odkázaní na pomoc vo forme poskytovania stravy, pomôcť 
vybaviť dennú donášku jedla. Tieto služby dlhé roky zabezpečovala  sociálna  poradňa, ktorú 
viedla p. Vierka Neradilová, po ukončení jej činnosti sme mali niekoľko záujemkýň, dokonca 
s ukončením vzdelaním či  študentky odboru sociálna práca, žiaľ, v tejto bezplatnej aktivite dlho 
ani jedna z nich nevydržala, preto sa budeme snažiť získať stabilnejšiu aktivistku – aktivistu 
a podľa možnosti so službou v doobedňajších hodinách, ako to bolo roky zaužívané, už aj 
vzhľadom na potrebu komunikácie s príslušnými úradmi.   .  

• na pomoc mladým rodinám  v roku 2015 zorganizovať aspoň raz do roka burzu detského a 
materského oblečenia, ale bez dodatočnej zbierky šatstva, pretože je už veľa organizácií hlavne 
v Bratislave, ktoré robia zbierky šatstva a je problém s jeho odbytom.  

• poskytnúť nepeňažnú formu pomoci deťom v rodinách, ktoré sa ocitnú v mimoriadne ťažkej 
situácii a deťom z neúplných rodín, predovšetkým uhrádzaním obedov v školskej jedálni,  
zabezpečením prednostnej účasti takýchto detí v detských táboroch a na ostatných akciách, s 
finančným príspevkom charity. V tejto oblasti spolupracovať s katechétmi a sociálnymi odbormi 



mestských častí, ktoré poskytujú Charite Blumentál dotácie na organizovanie letných detských 
táborov, 

• Sociálna poradňa bude aj v roku 2015 zabezpečovať tzv. „inzertnú službu“, v rámci ktorej sa 
bude snažiť pomáhať mladým ľudom pri hľadaní bývania v Bratislave. Záujemcom bude 
sprostredkovávať možnosť výmeny rôznych predmetov do domácnosti. Túto službu sme rozšírili 
ešte o ďalšiu možnosť. Na internetovej stránke Charity Blumentál si môžu záujemcovia sami 
podať priamo do počítača svoj inzerát, či už ako dopyt, alebo ponuku. Táto forma inzercie cez 
počítač sa už pomaly dostáva do povedomia a začala byť využívaná.  Väčšinou ale išlo o ponuku 
ošatenia, či nábytku, o čo v Bratislave nie je už veľký záujem. Zbieranie a následné prideľovanie 
bytového zariadenia realizuje združenie Samária, v niektorých prípadoch sme dali inzerentom 
kontakt.   

• naďalej aj v roku 2015 poskytovať služby spojené s využívaním  počítača a hlavne internetu, ako 
aj výučbu základov práce s počítačom.  

• Naďalej poskytovať služby právnej poradne a poradne  psychologickej pomoci, kde máme 
psychologičky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc  pre dospelých a seniorov a pre deti. 
Nakoľko psychologička, ktorá poskytovala svoje služby pre mladých dospelých odišla na MD, 
skúsiť získať aktivistu s týmto zameraním. 

•  naďalej prispievať (uhrádzať) deťom zo sociálne slabých rodín obedy v školskej jedálni a to 
v počte podľa potreby ale i podľa finančných možností Charity. 

 
 Pomoc bezdomovcom 
 
 V tejto oblasti sú možnosti Charity obmedzené, pomoc budeme poskytovať naďalej 

prostredníctvom farského úradu, so súhlasom vdp. farára a podľa  možností FÚ. Budeme sa naďalej 
snažiť získavať nové, aktuálne informácie o organizáciách a možnostiach konkrétnej pomoci,, na ktoré 
budeme bezdomovcov odkazovať, nakoľko naši aktivisti aj členovia Predstavenstva vykonávajú svoju 
činnosť bezplatne a vo svojom voľnom čase a nie sme ani personálne ani kapacitne vybavení na tento 
veľmi náročný druh pomoci.  
 
Oblasť spoločenská 
  

Aktivity, ktoré sme doteraz vyvinuli na budovanie našej farskej rodiny sa stretávajú s veľkým 
záujmom, preto ani v roku 2015 nechceme zanedbať takú dôležitú oblasť činnosti, akou je budovanie 
našej farskej rodiny prostredníctvom organizovania rôznych spoločenských akcií, či už pre 
dôchodcov, deti i rodiny s deťmi.  
 Za týmto účelom  
•  budeme organizovať pre dôchodcov púte a zájazdy, návštevy výstav a pod. 
• budeme sa snažiť opäť obnoviť nedeľné stretnutia v klube na Vazovovej 8 a zabezpečovať 

zaujímavý program  v podobe prednášok, besied, premietania filmov a pod. a to raz do mesiaca 
• z dôvodu stále menšieho počtu mamičiek, ktoré sa posedenia zúčastňovali, v roku 2015 posedenie 

s mnohodetnými mamičkami pri príležitosti Dňa matiek v 2. májovú nedeľu nebudeme 
organizovať.   

• pre deti zorganizujeme 7 dňový mimobratislavský tábor  - plánovaný a objednaný je v zariadení 
Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina,  v termíne  od 4. júla  do 11. júla 2015. 

• Zorganizujeme spolu s vdp. kaplánom a s katechétmi, za podpory vdp. farára, súťaž medzi 
farnosťami z náboženskej výchovy, detský karneval, mikulášsku nádielku a pod. Súťaž sa budeme 
snažiť rozšíriť tak, ako v predchádzajúcich rokoch o čo najväčší počet bratislavských a aj o 
mimobratislavské farnosti.  

• Zorganizujeme minimálne jeden zájazd pre rodiny s deťmi na niektoré  zaujímavé miesto, podľa 
aktuálneho návrhu a ponuky. Organizačne zabezpečia katechétky spolu s vdp. kaplánom. 

• Zorganizujeme spolu s farským úradom fašiangové posedenie v seminárnej miestnosti pri 
príležitosti ukončenia fašiangov (akcia sa už zrealizovala).  



•  Pri príležitosti výročia vysviacky blumentálskeho chrámu, v prípade dohody s vdp. farárom,  aj 
v roku 2015 pomôžeme zorganizovať akciu „blumentálske hody“ a finančne prispieť 
z prostriedkov Charity (nákup plastových pohárov, obrúskov, papierových podnosov a pod.)  

• na pomoc mladým rodinám aj v roku 2015 zorganizujeme  burzu detského a materského 
oblečenia a to formou nákup - predaj , bez zberu šatstva.  

   Vzhľadom na to, že sa táto aktivita už rozšírila aj na iné farnosti v Bratislave a s odbytom 
darovaného šatstva začína byť problém, zorganizujeme jednu burzu podľa časových  
možností, buď na jar alebo na jeseň.  

Podľa personálnych a finančných možností sa charita Blumentál zapojí aj do ďalších akcií 
a aktivít, ktoré budú zamerané a napomôžu zbližovaniu farského spoločenstva. 

 
Orientačný rozpis akcií plánovaných na rok 2015: 
• január - zhodnotenie činnosti Charity Blumentál za rok 2014, príprava výročnej členskej 

schôdze  členov a aktivistov  O.Z.  Charita Blumentál Bratislava, spracovanie účtovníctva 
Charity, vypracovanie správy o činnosti za rok 2014, plánu práce na rok 2015. 

• február - zabezpečenie miesta a termínu letného tábora detí 
• marec -   fašiangové posedenie v seminárnej miestnosti FÚ 

 vykonanie revízie hospodárenia o.z. Charita Blumentál, výročná schôdza          
O.Z. Charita Blumentál Bratislava,.  

• apríl – príprava akcií, púte, atď. – príp. zrealizovanie púte podľa návrhu farníkov, 
výročná členská schôdza charity BLumentál  

• máj – aspoň jeden zájazd, resp. púť podľa záujmu našich farníkov 
- púť pre dôchodcov do Šaštína,  

• jún  - príprava detských táborov, zájazd rodín s deťmi miesto podľa návrhov od rodičov, 
zájazd – púť pre dôchodcov (upresní sa miesto) 

• júl, august - realizácia  a zúčtovanie letného tábora 
• september - púť dôchodcov, podľa zisteného záujmu o konkrétne miesto,  burza 

detského jesenného a zimného oblečenia, vyhodnotenie detských táborov, posedenie s 
vedúcimi  

• november - súťaž z náboženskej výchovy – medzi farnosťami  
• december - mikulášska nádielka pre deti,  

 
Veríme, že s Božou pomocou a pod ochranou Božej Matky, našej Matky dobrej rady to opäť 
zvládneme, že tí, ktorí sa na túto službu už dali vytrvajú a ďalších sa nám bude dariť získavať. 
 
V Bratislave  6. mája 2015 
 
Plán práce predložený členskej schôdzi na schválenie  6. 5. 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


