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Pár slov na úvod
Dva roky našej činnosti – misie pre núdznych, ktorým dokážeme pomáhať
len vďaka tomu, že sa Vy dokážete podeliť s ľuďmi, ktorí sú na Vašu pomoc
odkázaní. Kto k nám prináša potraviny, prípadne daruje na účet milodar,
vyjadruje tým solidaritu voči blížnemu, ktorá mu pomáha začleniť sa do
plnohodnotného života. Vaša nezištnosť má pôvod v evanjeliu: zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte. Toto však neplatí len pre darcov, ale aj pre
dobrovoľníkov, ktorí obetavo vo svojom voľnom čase pomáhajú. Môžeme sa
pochváliť, že už máme aj rodiny, ktoré zadarmo dostali a teraz sa snažia svojou hrivnou prispieť
k tomu, aby mohli zadarmo aj dávať.
Vďaka Vám všetkým sme každý mesiac schopní doplniť požadovaný stav zásob potravín tak, aby
sme ich aj v ďalšom mesiaci mohli rozviezť do rodín, ku ktorým naša pomoc prichádza.
Tento rok Sv. Otec vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, ktorý je výzvou, aby sme neupadli do
„ľahostajnosti“ ponižovania, aby nám naše zvyklosti nebránili odhaľovaniu nových a nových
skutočností nedostatkov a biedy, ktorá je okolo nás. Tvárou v tvár osobám, ktoré trpia bez ohľadu na
dôvod utrpenia sa musíme snažiť dať konkrétu odpoveď, pretože život každého človeka je rovnako
hodnotný ako ten náš. Verím, že nikto z nás nechce, aby život čo len jedného z našich blížnych
pokračoval v biede a na hranici ľudskej dôstojnosti.
Rok milosrdenstva je aj príležitosťou otvoriť si srdcia hlavne pre tých, ktorí žijú v existenčných
problémoch a v neistote. Zamyslime sa preto nad skutkami telesného a duchovného milosrdenstva,
čo nám môže pomôcť prebudiť naše svedomie, ktoré je niekedy znecitlivené voči chudobe. Takto
budeme môcť hlbšie preniknúť do srdca evanjelia, v ktorom sú chudobní uprednostnení Božím
milosrdenstvom. Výhodou je, že skutky milosrdenstva sú prístupné všetkým, nevynímajú ani
chudobných a dávajú priestor na vytvorenie aktívnych medziľudských vzťahov.
Doma u Kapucínov chce byť priestorom, kde je miesto na tento prejav lásky k blížnemu a každému
človekovi, ktorý sa ocitne v núdzi. Chce byť miestom, kde núdzny, ktorý sa dostal do situácie, že
potrebuje pomoc blízkych, nájde porozumenie a podanú ruku.
Brat Peter Savara, zodpovedný za dielo
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Čo znamená byť Doma u kapucínov?
Nezisková organizácia Doma u kapucínov bola v roku 2013 založená s túžbou pomáhať ľuďom v
ťažkých životných situáciách a zameriavať sa predovšetkým na tých, ktorí sú bez práce, na
opustených, chudobných a chorých, ktorí nie sú schopní sami sa zaradiť do reálneho života. Môžu to
byť rodiny, seniori či osamelí jednotlivci.
Toto dielo im poskytuje bezplatné prijatie a takú odbornú starostlivosť, aby si znovu obnovili alebo
nadobudli ľudskú dôstojnosť a nádej. Doma sú tu však aj tí, ktorí prídu týmto ľuďom pomáhať a slúžiť.
Prečo to robíme?
Centrom nášho záujmu je človek – žijúci sám či v rodine. Vnímame aktuálne riziká spojené so stratou
ľudskej dôstojnosti a preto našu snahu a túžbu pracovať pre dobro prinášame tam, kde môžu byť
účinnou pomocou.
Konkrétnymi skutkami (potravinová pomoc, finančné vzdelávanie, základné sociálne poradenstvo,
sprevádzanie po úradoch, právna pomoc a pod.) pomáhame tam, kde sa síce ocitli v ťažkostiach, no
stále chcú vyvíjať snahu na zlepšenie svojho života. Naša súčasná hlavná aktivita, zbierka trvanlivých
potravín „Stolček, prestri sa!“ je len prostriedkom, ktorý pomôže čiastočne znížiť finančné zaťaženie
rodiny a jednotlivcov . Po zistení skutočného problému sa tak otvára ďalší priestor pre odbornú
pomoc, ktorú zvládame poskytnúť v spolupráci s našimi partnermi.
Doma u kapucínov spájame tých, ktorí pomoc potrebujú, s tými, ktorí ju chcú a vedia vo svojom
voľnom čase poskytnúť. V roku 2015 u nás Doma pomáhalo približne 25 aktívnych dobrovoľníkov.
V budúcnosti plánujeme vylepšiť štruktúry v centre mesta tak, aby sme vďaka tejto polohe boli
ľahko dostupní pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc.

4

Náš prvý veľký krok – „Stolček, prestri sa!“
Stolček, prestri sa! je stála zbierka trvanlivých potravín. Od darcov prijímame trvanlivé potraviny ako
sú olej, ryža, konzervy, múka, cestoviny, strukoviny, trvanlivé mlieko, káva, čaj, strukoviny a iné.
Zbierka nemá vyhlásený koniec, prebieha od novembra 2014 a chceme ňou pomáhať dovtedy,
dokedy bude treba.
Pomáhame prevažne rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej núdzi, ale aj osamelo žijúcim
jednotlivcom. Pomoc sa deje osobnou cestou, začína sa rozhovorom s klientom a spoločným
hľadaním problému. Ak riešenie nie je v krátkodobých horizontoch alebo neexistuje vôbec, vtedy je
naša potravinová pomoc skutočnou charitatívnou činnosťou. Ak sa nájde riešenie, tak je len
dočasnou podporou. Môže nastať aj situácia, kedy potravinová pomoc zanikne preto, že klient má
naporúdzi riešenie svojej situácie, ale nič pre to neurobí.
Darovať dostávame od dobrých ľudí, ktorí v rámci bežného nákupu pridajú do košíka o pár kíl
potravín viac alebo ich cielene nakúpia a následne prinesú na vrátnicu kapucínskeho kláštora. Každý
pracovný deň medzi 16,00 – 20,00 je vrátnica otvorená a sme pripravení prijať do skladu tieto
potravinové dary. Vchod je zo strany autobusovej zastávky Zochova.
S potravinami ďalej pracujeme tak, že ich presne zaevidujeme a s pomocou dobrovoľníkov balíme
do balíkov podľa potrieb rodín či jednotlivcov, ktorým pomáhame. Potom ich dobrovoľníci do
domácností aj zavezú. Súčasné kapacity nám umožňujú zaviezť balíky jedenkrát mesačne.
Pomoc ľudí je pre nás kľúčová. Od spustenia zbierky prosíme ľudí, ktorých naša činnosť zaujala
a chcú nám pomáhať, aby boli vnímaví na svoje okolie, zvlášť na tých, s ktorými častejšie prichádzajú
do kontaktu. Práve títo ľudia sami o pomoc neprosia, pretože si myslia, že iní môžu byť na tom ešte
horšie. Často ale prežívajú ťažké chvíle, keď dajú posledné jedlo deťom s pocitom bezmocnosti, čo
bude zajtra. Našou prioritou je pomáhať práve takýmto ľuďom, lebo sú to bojujúci ľudia, ktorí
potrebujú veľmi málo na to, aby sa postavili na vlastné nohy. Na komunikáciu s nami je k dispozícii
email doma@domaukapucinov.sk alebo telefón 0901 920 909.
So „Stolčekom“ sme sa nechali inšpirovať. u bratov kapucínov vo Švajčiarsku, kde táto zbierka
funguje od roku 2009 pod názvom Tavolino Magico (Čarovný stolček). Inicioval ju kapucín Martino
Dotta, ktorý s pomocou dobrovoľníkov začal zhromažďovať predovšetkým potraviny pred uplynutím
doby spotreby, prebytky z výroby či produkty s poškodeným obalom.
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V súčasnosti sa na chode Tavolino Magico vo Švajčiarsku podieľa 2210 dobrovoľníkov, pracujúcich v
97 distribučných centrách vo všetkých kantónoch. Každý týždeň prerozdeľuje potraviny pre 15200
ľudí v núdzi. V roku 2014 rozdali 2900 ton potravín.
Pre porovnanie, v roku 2015 sme mali v starostlivosti celkovo 65 rodín. V tomto počte je zahrnutých
aj 15 osamelo žijúcich. Rozdali sme im 4170 kg potravín.
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Aj škôlkari zbierajú potraviny
V októbri 2015 sme dostali prvé potraviny do zbierky Stolček, prestri sa!, ktoré pre nás vyzbierali deti,
rodičia a zamestnanci troch materských škôlok v Bratislave. Stalo sa tak vďaka osobnej iniciatíve
dobrovoľníčky Veroniky, ktorá s myšlienkou potravinovej pomoci oslovila Materskú školu bl. Zdenky
Schelingovej v Záhorskej Bystrici, Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej v bratislavskej
Dúbravke a Materskú školu pri Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.
V Materskej škole bl. Zdenky Schelingovej potravinová
zbierka dopĺňa projekt „Umenie milovať“, Ten vychádza
z myšlienky Chiary Lubichovej, ktorá deťom odovzdala
kocku lásky: na každej strane kocky bol jeden bod umenia
milovať. „Mali sme možnosť prakticky uviesť do života jednu

z charakteristík kocky lásky - vidieť Ježiša v druhom a
podeliť sa. Spoločne sa modlíme za chudobných a chorých a
deti si spomínajú na to, ako sa spolu s mamou a ockom sa
podelili o ryžu, cestovinu, sladkosť,“ povedala k aktivite sr. Kristína,
riaditeľka škôlky.
V Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej v bratislavskej
Dúbravke zbierku implementovali do celoročného edukačného
procesu detí. „Osvedčila sa nám evanjelizácia rodín prostredníctvom
detí ,“ povedala riaditeľka Iveta Jánošíková.

So zbierkou pomáhajú aj v Materskej škole sv. Vincenta de Paul
v bratislavskom Ružinove, spolupracujú na nich aj s rodičmi.
„Spočiatku boli debničky prázdne,“ vyjadrila sa otvorene zástupkyňa
riaditeľky Spojenej základnej školy sv. Vincenta de Paul Eva
Antalíková. „Keď sme do nich vložili trvanlivé potraviny najskôr my,

začali pribúdať ďalšie. Boli sme prekvapení, do akého veľkého objemu
prispeli niektorí jedinci potravinami. Vidíme, že nie sú ľahostajní
k životu biednejších.“
Zbierka v materských školách pokračuje počas celého školského
roka 2015/2016.
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Podpora od iných
Finančný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne
V októbri 2015 Nadácia Slovenskej sporiteľne
podporila sumou 1000 EUR zbierku trvanlivých
potravín Stolček, prestri sa!
Začiatkom roka 2015 prišla Slovenská sporiteľňa
so zamestnaneckým grantom „Euro k Euru“, ktorým chcela podporiť projekty z oblasti športu,
vzdelávania, kultúry alebo poskytovania sociálnej pomoci. Cieľom bolo podporiť 30 projektov, pričom
za polovicu hlasovali zamestnanci banky a zo zvyšku zvolila komisia ďalších 15 projektov. Jedným
z nich bola aj zbierka Stolček, prestri sa!; do grantu ju prihlásil náš dobrovoľník Marek.

„Projekt som prihlásil najmä pre myšlienku, ktorú šíri – chce pomáhať ľuďom, ktorí na jednej strane
potrebujú pomoc, no na druhej sa snažia žiť
dôstojne a preto ich na ulici väčšinou
nenájdeme,“ povedal o svojej motivácii Marek.
Z príspevku sme kúpili prístroje na zníženie
vlhkosti vzduchu do skladových priestorov,
papierové vrecia na balenie potravín a za zvyšnú
časť financií sme doplnili skladové zásoby
potravín a drogérie.
FOTO: Július Buday
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Vlastné auto

Záver roka bol pre nás príjemným prekvapením –
dostali sme vzácny a naozaj potrebný dar pre našu
činnosť: vlastné auto. Dvojmiestny Fiat Fiorino
s nákladnou korbou, na ktorú sa vojde aj drevená
paleta, slúži pre rozvoz balíkov potravín od 22.
decembra 2015. Na jeho kúpu finančne prispeli
dvaja darcovia účelovo viazaným darom. Auto sme
následne kúpili u predajcu a navyše sme k nemu
dostali zadarmo aj zimné pneumatiky na diskoch.
Hlavnou motiváciou darcov prispieť na kapucínsky projekt bola túžba konať „dobro uceleným
spôsobom“. To znamená, vložiť peniaze tam, kde budú slúžiť dlhodobo.
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Stolček, prestri sa! v číslach
V tabuľke prinášame prehľad množstva potravín, ktoré sme dostali od darcov počas roka 2015.
Mesiac

Potraviny v kg

január

287,00

február

740,00

marec

440,00

apríl

138,00

máj

343,00

jún

28,63

júl

39,00

august

69,89

september

75,35

október

635,00

november

586,00

december

790,00

Spolu

4 171,86
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Niečo viac o práci našich dobrovoľníkov
Nehmotná pomoc vo forme služby
Dôležitou súčasťou pomoci rodinám v núdzi sa stáva aj nehmotná pomoc vo forme služby.
Dobrovoľníci tvoria výraznú súčasť pomoci rodinám v celom projekte Doma u kapucínov. Ich nápady,
myšlienky, zanietenie pre pomoc a okamžitá ochota podeliť sa o svoj voľný čas posúvajú ideály
pomoci do konkrétnej roviny.

Jeden z dobrovoľníkov, 33-ročný kaderník Karol, sa rozhodol pomôcť originálnym spôsobom.
Vlastnoručne vyrobil rodinný darčekový poukaz, ktorý pribaľujeme k balíkom potravín pre rodiny. Na
základe poukazu dostanú ľudia v núdzi kadernícke služby zadarmo.
Karolova motivácia bola jednoduchá: "Čím ma Pán obdaril, to by som chcel poskytnúť ďalej," povedal.
Poukážku maľoval sám, inšpiroval sa postavou sv. Františka z kapucínskeho webu. Zároveň
povzbudzuje aj ostatných, aby hľadali vlastné možnosti pomoci druhým a podelili sa aj o "nehmotné"
dary.
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Stretnutia dobrovoľníkov
V septembri 2015 sa koordinátorom dobrovoľníkov stal brat Branislav Fabo, kapucín. Stretnutie v
utorok 23. septembra bolo prvým pod jeho vedením; do priestorov kapucínskeho kláštora prišlo 19
dobrovoľníkov.
Stretnutie bolo potvrdením konkrétnych krokov v pomoci chudobným.
Dobrovoľníci sa dohodli na vytvorení dvoch pracovných skupín: jedna
v pravidelných intervaloch pripravuje balíky potravín pre rodiny, druhá ich
na základe individuálnej dohody rozváža. Súčasným cieľom je poskytovať
rodinám starostlivosť vo forme potravín jedenkrát mesačne, neskôr túto
pomoc zvýšiť, podľa toho, ako to dovolia zásoby.
Dvere vedúce do priestoru Doma u kapucínov sú stále otvorené pre
všetkých, ktorí chcú pomáhať.
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Kurz terénnej sociálnej práce pre dobrovoľníkov
V decembri 2015 dobrovoľník Juraj zorganizoval kurz terénnej sociálnej práce pre našich
dobrovoľníkov. PhDr. Martin Vereš, PhD. z Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity pripravil pre dobrovoľníkov prednášku zameranú najmä na dôležitosť
prvého kontaktu s klientom, ktorému pomáhame, na vytvorenie podmienok pre ďalšiu spoluprácu,
zdôrazňoval potrebu správnej komunikácie. Kurz bol základným prehľadom toho, čo práca
terénneho pracovníka vyžaduje.
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Príbeh vianočnej pohľadnice a medovníčkov

Pomoc prostredníctvom stálej zbierky potravín má niekoľko zvláštností: darcovia potravín zostávajú
v anonymite a rovnako aj rodiny a jednotlivci, ktorí tieto potraviny prijímajú. Pretože naša cesta je
osobná a vedie od človeka k človeku, chceli sme počas Vianoc 2015 sprostredkovať poďakovanie,
ktoré smeruje od obdarovanej rodiny voči všetkým, ktorí (nielen ich) akýmkoľvek spôsobom
podporili.
Výsledkom bol tento vianočný pozdrav, ktorý dobrovoľnícky pripravil grafik Rastislav.
Zároveň sme každému darcovi, ktorý počas adventu prišiel na vrátnicu kapucínskeho kláštora,
darovali medovníček, ktorý napiekla dobrovoľníčka Vierka.
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My v médiách
Koncom roka 2016 v súvislosti s prvým výročím fungovania zbierky potravín sme dostali možnosť
dvakrát porozprávať o našej činnosti v médiách. O zbierke potravín sme hovorili v Slovenskom
rozhlase – Rádio Regina i pre Televíziu Lux.
Rádio Regina - http://ba.regina.rtvs.sk/clanky/z-regionov/95897/zbierka-potravin
TV LUX - http://www.tvlux.sk/archiv/play/8820 od 01:49 min
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Hospodárenie v roku 2015
Prehľad príjmov za rok 2015 podľa zdrojov
Zdroj a účel príjmov

Suma v EUR

Prijaté dary od právnických osôb bez konkrétneho určenia

1 000

Prijaté dary od fyzických osôb bez konkrétneho určenia

9 731

Prijaté dary s poznámkou "stolček"

735

Príspevky prijaté prostredníctvom portálu „ľudia ľuďom“
Príjmy z podielu zaplatenej dane

1 355
865

Účelový príspevok SLSP, a.s. na projekt Stolček prestri sa

1 000

Účelový príspevok právnickej osoby na nákup motorového vozidla

6 000

Úroky na účte

1

Spolu prijaté príspevky od FO a PO

20 687

Doma u Kapucínov, n. o. hospodárila v roku 2015 najmä s príspevkami od externých darcov –
priaznivcov, ktorými boli fyzické aj právnické osoby. Svoje dary nám poukazovali na náš účet priamo
alebo prostredníctvom portálu „Ľudia ľuďom“. V priebehu roka sme takto prijali spolu 20 687 EUR.
Z roku 2014 nám pritom zostalo na účte 7 367 EUR a na konci roka 2015 nám na účte a v pokladnici
zostalo spolu 13 628 EUR. Celkový prehľad peňažných tokov za rok 2015 je v tabuľke nižšie.
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash flow)
Prehľad peňažných tokov

Suma v EUR

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

7 367

Príjmy z hlavnej činnosti

-

Prijaté dary

12 821

Príjmy z podielu zaplatenej dane

865

Účelovo viazané prijaté dary

1 000

Prijatý dar účelovo viazaný na nákup motorového vozidla

6 000

Prijaté úroky na účte

1

Príjmy spolu

20 687

Výdavky na hlavnú činnosť okrem výdavkov na prevádzku

- 2 144

Výdavky na prevádzku v rámci hlavnej činnosti

- 3 402

Nákup motorového vozidla – investičné výdavky

- 8 880

Výdavky spolu

- 14 426

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

13 628

Peniaze na nákup potravín a drogérie sme zatiaľ použili len v akútnych situáciách. Rozdané potraviny
sme dostali od darcov bezplatne a tak aj vďaka týmto skutočnostiam, ale najmä vďaka nezištne
darovanému času dobrovoľníkov, sme v roku 2015 mohli ušetriť financie, ktoré budeme veľmi
potrebovať v ďalšom roku na rozvoj nových aktivít.
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Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť – bez výdavkov na prevádzku:
Výdavky na hlavnú činnosť

Suma v EUR

Doplnenie chýbajúcich potravín a drogérie

1 160,00

Nákup debničiek a vozíka na prenášanie balíkov

108,00

Vrecia na potraviny

263,00

Odvlhčovač do skladu potravín

235,00

Osobné náklady na sociálneho pracovníka

378,00

SPOLU výdavky na hlavnú činnosť

2 144,00

Z výdavkov na prevádzku bol v roku 2015 najvyšší náklad na dokončenie informačného portálu –
webstránky, bez ktorej sa už dnes nedá efektívne fungovať. Dobrovoľníci, vedenie a členovia
orgánov Doma u Kapucínov, n.o. vykonávali svoju prácu bez nároku na akúkoľvek odmenu.
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Podrobný rozpis výdavkov na prevádzku:
Výdavky na prevádzku

Suma v EUR

Poistenie vozidla

268,00

Zriadenie webstránky

2 819,00

Notárske registračné poplatky

65,00

Inžinierska činnosť – predbežná príprava - stavebný projekt
SPOLU výdavky na prevádzku

250,00
3 402,00

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Neobežný majetok

8 732

v tom:
motorové vozidlo po odpočítaní oprávok

8 732

Obežný majetok

13 628

v tom:
peniaze v pokladnici
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peniaze na bankovom účte

13 612

Náklady budúcich období

262

Majetok SPOLU

22 622

V nákladoch budúcich období je časovo rozlíšené poistné motorového vozidla uhradené vopred na
rok 2016.
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Vlastné zdroje krytia

12 932

v tom
základné imanie vytvorené z výsledku za r. 2014

7 436

výsledok hospodárenia za bežný rok

5 496

Záväzky spolu

200

v tom:
záväzky voči zamestnancom

130

záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti

8

ostatné záväzky
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Výnosy budúcich období

9 490

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

22 622

Výnosy budúcich období máme rozčlenené na dve položky:
-

42

časovo rozlíšené darované prostriedky použité na nákup vozidla v zostatkovej cene 8 732
EUR, ktoré sa budú postupne rozpúšťať vo výške ročných odpisov,
časť príjmov z podielu zaplatenej dane vo výške 758 EUR, prenesená do roku 2016.
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Orgány Doma ukapucínov – Správna rada, Dozorná rada
Počas celého obdobia roka 2015, ani v prvom polroku 2016, nedošlo k žiadnym zmenám v zložení
orgánov neziskovej organizácie.
Štatutárny orgán: riaditeľ Peter Savara
Správna rada: Miroslav Kulich, Branislav Fabo, Mária Plešková
Dozorná rada: Anna Huščavová, Marko Pagáč, Peter Štrpka
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Pár slov na záver
Pár slov na záver je vlastne jedno slovo. Pramení z hĺbky srdca a vyjadruje silný pocit voči všetkým,
ktorí nielen v roku 2015 prišli aj opakovane prichádzajú s potravinami. Všetkým, ktorí ich balia
a rozvážajú. Všetkým, ktorí nás podporujú. Všetkým rodinám aj osamelo žijúcim za ich dôveru v nás.
Veríme, že priestor, ktorý spoločne tvoríme, bude práve tým miestom, kde sa všetci priamo či
nepriamo budeme stretávať, kde budeme vedieť, že naša úloha v ňom je potrebná a že naša ľudská
dôstojnosť a hodnota je rovnaká, nech sa nachádzame kdekoľvek.

ĎAKUJEME!
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