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Na ruke, ktorá podáva kvety, 
vždy ostane trochu vône. 
( príslovie )
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DOMA – toto slovo hovorí niečo o minulosti každého z nás. Je to totiž niečo, 
čo v nás zanecháva hlbokú stopu po celý život. Naša minulosť, či už ju vníma-
me pozitívne alebo negatívne, je stále spojená s tým priestorom, ktorý voláme 
domovom.

DOMA – v prítomnosti je to niekedy to najšťastnejšie, čo môže pre nás exis-
tovať alebo práve tou najväčšou traumou, ktorú prežívame a zúfalo čakáme, 
kým sa niečo zmení alebo hľadáme cestu von, aby sme mohli nájsť šťastnejší 
domov.

DOMA – túžba každého človeka smeruje k tomu, aby našiel vo svojom živote 
bezpečie. Túžime po ňom, túžime ho mať, aj môcť ho vytvárať pre druhých. 
Niekedy sa do toho púšťame s veľkou nádejou, inokedy so strachom, lebo nám 
to už raz alebo aj viackrát nevyšlo. Stále ale túžime po tom priestore, kde by 
sme mohli vydýchnuť a nebyť v napätí, že odniekiaľ na nás vyskočí strašiak, 
ktorého najčastejšie nosíme v sebe.

DOMA u Kapucínov chce vytvárať priestor, ktorý nezabúda na traumy z minu-
losti, ale zároveň ich ošetruje, aby sa mohli uzdravovať. V prítomnosti je ako 
každý domov so svojimi pozitívami, ale aj tým ťažkým, ktoré nakoniec môže 
zoceľovať a pomáhať dozrievať. Čím bude v budúcnosti, ukáže až čas. Je ale vo 
mne túžba, aby bolo útočiskom pre tých, ktorým sa v ňom slúži, aj pre tých, ktorí 
v ňom slúžia. A ako je to s každým domovom, sú aj u nás takí, ktorí ho aktívne 
tvoria, aj keď ich to veľa stojí; takí, ktorí v ňom nachádzajú úkryt, po ktorom túži 
každé dieťa; a tiež tí, ktorí odchádzajú, aby hľadali domov niekde inde.

Každý domov je zhmotnený aj fyzickým priestorom, či už ide o palác alebo o 
lepenkovú škatuľu. Budúcnosť ukáže, či sa nám podarí to, po čom túžime: vyt-
voriť priestor, v ktorom bude môcť DOMA rásť, aby čím viacerí mohli prijímať a 
dávať kúsok tohto ľudského tepla.

Brat Branislav Fabo, 
zodpovedný za dielo
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Myšlienka integrálnej pomoci ľuďom vzni-
kala postupne od roku 2012; cez skúsenosti 
v oblasti sociálnej služby na Slovensku i v 
zahraničí, cez osobné príbehy ľudí, analýzu 
možností... Myšlienka napokon nadobudla 
konkrétnu formu systému pomoci, ktorý 
sme začali vytvárať v neziskovej organizácii 
Doma u Kapucínov v roku 2013.

Pomáhame ľuďom v núdzi, ktorí sa dostali 
na okraj spoločnosti chybami, ktoré urobi-
li sami alebo pričinením iných. Sú to rodiny 
s viacerými deťmi, ale aj jednotlivci, ľudia, 
ktorí sa dostali do fi nančných ťažkostí, pri-
šli o prácu, osireli, ťažko ochoreli, opustil ich 
partner a hoci bojujú, nevedia sa z prob-
lémov dostať sami.

Systém pomoci, ktorý postupne vytvárame, 
je integrálny systém pomoci ľuďom v núdzi 
pre návrat či zachovanie ľudskej dôstojnosti: 
neposkytujeme pomoc len v jednej oblasti, 
ale zameriavame sa na riešenie problémov 
človeka v celej jeho integrite. Cesta, ktorou 
klienta sprevádzame v jeho ťažkej životnej 
situácii, je osobná: od človeka k človeku.

Škálu pomoci rozširujeme postupne krok 
za krokom, tak ako zrejú naši klienti a my s 
nimi. Zvyčajne ide o dlhodobú pomoc, ktorú 
poskytujeme spoločne tak dobrovoľníci, ako 

aj profesionáli na jednotlivé oblasti (sociál-
na práca, právo, psychológia, fi nancie, per-
sonálna práca). Naším cieľom je v budúc-
nosti vytvoriť priestor integrálnej pomoci so 
všetkými službami, ktoré k nej prináležia.

Doma u Kapucínov je zázemie, ktoré spolu 
vytvárajú dobrovoľníci, darcovia a partneri 
pre ľudí v núdzi: kde sú prijatí ako DOMA, so 
všetkými svojimi chybami, zlyhaniami, prob-
lémami, a kde dostávajú okamžitú podporu 
i odbornú pomoc, aby mohli svojím životom 
kráčať, nie tápať.

V roku 2014 sme rozbehli zbierku trvanli- 
vých potravín „Stolček, prestri sa!“, vďaka 
ktorej naši klienti dostávajú mesačne po-
travinový balík v hodnote približne 50 eur. 
Peniaze, ktoré by inak minuli na jedlo, môžu 
použiť napr. na splátku svojich dlhov, zaplatiť 
dieťaťu jedlo v školskej jedálni, krúžok, na 
ktorý by inak z fi nančných dôvodov nemohlo 
chodiť a pod.

Potravinová pomoc je však len prvým kro-
kom pomoci. V roku 2015 sme rozšírili 
predmet našej činnosti o základné sociálne 
poradenstvo a v roku 2017 sme zamestna-
li jedného sociálneho pracovníka na plný 
pracovný úväzok ako odborného garanta, 
nakoľko táto povinnosť vyplýva zo zákona. 

Pomáhajú mu ďalší sociálni pracovníci ako 
dobrovoľníci. Sociálni pracovníci sa stretá-
vajú s klientom a rozprávajú sa s ním, aby 
zistili, kde väzí príčina problému. Ak ju vedia 
pomenovať, nastupuje buď sprevádzanie na 
úrady, kde sa vybavujú veci, ktoré si klient 
nevie vybaviť sám alebo sociálny pracovník 
požiada o odbornú pomoc právnika, psy-
chológa či odborníka na fi nancie.

V prípade, že sa klient nesnaží spolupraco-
vať pri riešení svojej situácie, potravinová 
pomoc sa mu zastaví – buď dočasne, kým sa 
spolupráca z jeho strany neobnoví, alebo je 
v dôsledku svojej nečinnosti úplne vyradený 
zo systému našej pomoci. Sme zodpovední 
nielen zato, že dary, ktoré dostávame, budú 
využívané zmysluplne a transparentne 
voči tým, ktorí ich prinášajú, ale aj zato, že 
nebudú zneužívané tými, ktorí vo svojej 
životnej situácii neprikladajú ruku k rieše-
niu, aj keď je naporúdzi.

Originálni sme aj v tom, ako pomáhame: 
naša virtuálna kancelária – digitálna plat-
forma Euria nám umožňuje spoluprácu, v 
ktorej každá rola vie, čo má robiť, má prís- 
tup k tomu, s čím robí a v čase, ktorý mu 
vyhovuje. Zároveň rešpektuje diskrétnosť, 
transparentnosť, adresnosť a osobný prís- 
tup od človeka k človeku.

Doma u Kapucínov
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Počas roka 2019 sme dostali 9 077 kg potravín a drogérie, najviac v júni, októbri a decembri. Do domácností sme rozviez-
li 693 balíkov, čo je vyše 7 ton potravín a drogérie. Počet domácností, do ktorých sme vozili potraviny, sa pohyboval od 51 do 
67; v decembri to bolo 58 domácností, v ktorých žije 83 dospelých a 83 detí. Prevažne ide o neúplné rodiny, kde chýba jeden 
z rodičov. Za celú existenciu zbierky sme prijali 42 917 kg a rozdali 41 110 kg potravín a drogérie a celkovo odovzdali 2 686 balíkov.

DARCOVIA
prinesú potraviny

SKLADNÍCI
zaevidujú a uložia potraviny v sklade

BALIČI
pripravia potravinové balíky

ROZVÁŽAČI
dovezú balíky klientom

Stolček, prestri sa! oslávil v roku 2019 svo-
je piate narodeniny. Funguje od konca no-
vembra 2014 ako stála zbierka trvanlivých 
potravín. Samotný názov poukazuje na 
prestretý stôl, miesto, ktoré je symbolické 
i praktické zároveň: tu sa blízki stretávajú, 
komunikujú, plánujú... Tu jedia i žijú svoju 
každodennosť. Je tiež miestom, kde sa nie- 
len riešia problémy, ale aj oslavujú úspechy 
či udalosti v rodine... A je aj symbolom hoj- 
nosti ako v tej rozprávke o čarovnom 
stolčeku.

Keď sme s týmto projektom začínali, jeden 
z bratov kapucínov nás „pesimisticky“ mo-
tivoval, že pred Vianocami ľudia prinesú, 

ale po nich už nie... každý zapadne do svo-
jich povinností a málokto si nájde čas no-
siť potraviny aj naďalej. Jeho predpoveď sa 
nenaplnila, lebo stále žijú medzi nami ľudia, 
ktorým núdza iných nie je ľahostajná a za to 
im ĎAKUJEME!

„Jediné, čo v týchto ťažkých situáciách 
nesmieme stratiť a čo reálne môžeme 
dať, je práve NÁDEJ.“ 
Branislav Fabo, 
zodpovedný za Doma u Kapucínov

Všetci DOMA vnímame aktuálne riziká spo-
jené so stratou ľudskej dôstojnosti a chceme 

byť tam, kde sa hľadajú možnosti účinne 
pomôcť. Trvanlivé potraviny, ktorými adres-
ne pomáhame, môžu len čiastočne znížiť 
fi nančné zaťaženie rodín či jednotlivcov, 
ktorým pomáhame, ale otvárajú nám pries-
tor pre odbornú pomoc v osobnom vzťahu 
s rodinou identifi kovať spoločne problém a 
dohodnúť sa na ceste, ktorou sa vyberieme.

K zbierke trvanlivých potravín sme po-
stupne pridali aj drogériu, ktorú klientom 
poskytujeme. Minulý rok sme do balíkov 
začali vkladať aj recept na jednoduché jedlo 
pripravené prevažne z potravín, ktoré klienti 
v balíkoch dostávajú.

Stolček, prestri sa!
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Poslaním sociálnych pracovníkov Doma 
u Kapucínov je podpora sociálnej mobili-
ty rodín (a jednotlivcov), ktoré sú aktuálne 
v núdzi. Kontinuálnou sociálnou prácou 
prispievame predovšetkým k odstráneniu 
znevýhodnení vyplývajúcich zo sociálneho 
postavenia a nestability rodín, a to najmä 
prostredníctvom základného sociálneho 
poradenstva, ako aj materiálnej pomoci.

Podpora jednotlivca či rodiny je najúčinnej- 
šia, ak nejde o jednorazovú, ale nepretržitú 
podporu. Klientom pomáhame až dovtedy, 
kým nie sú dostatočne obnovené ich vlast-
né zdroje, so zohľadnením vopred dohod-
nutých pravidiel.

Čo sme urobili v minulom roku?

Ako v každej organizácii, tak aj v našej je 
život dobrovoľníkov životom zmeny. Minulý 
rok nastali zmeny v tíme sociálnych pra-
covníkov, niektorí odišli, no pribudli štyria 
noví dobrovoľníci. Postupne sa oboznámili s 
činnosťou DOMA, vyskúšali si balenie či roz-
voz potravinových balíkov a niektorí sa už 
pravidelne stretávajú s klientmi.

Formy našej pomoci sa čoraz viac prispô- 

sobujú existujúcim potrebám klientov a 
zdrojom organizácie (personálne, časové, 
fi nančné). Priebežne hodnotíme potreby a 
nebojíme sa vzdať toho, čo nedokážeme zre-
alizovať. Počas minulého roka sme pomáhali 
klientom v rozličných oblastiach:
- vybavovanie a vypisovanie tlačív a žiadostí 
   pre inštitúcie a úrady;
- vyhľadávanie voľných pracovných miest   
   pre klientov a asistencia pri písaní žiadostí  
   do zamestnania;
- žiadanie a prideľovanie bytu;
- (post)penitenciárna starostlivosť;
- osobný bankrot ako forma oddlženia;
- vybavenie príspevku na bývanie, 
   sirotského a invalidného dôchodku;
- vybavenie nového občianskeho preukazu;
- pomoc pri vybavení výživného pre malo-
   leté deti a pri podávaní návrhu určenia 
   otcovstva.

V roku 2019 sme sa aktívne venovali 104
klientom. Kým počet zaregistrovaných 
klientov kontinuálne stúpal (koncom roka 
2019 ich bolo 150), počet rodín s nárokom 
na potravinovú pomoc od decembra 2018 
postupne klesal, čo je spôsobené vyššou ak-
tivizáciou klientov, aby sa zapájali do rieše-
nia svojej nepriaznivej situácie, ako aj nevy- 
hnutnou potrebou angažovanosti klienta na 

riešení svojej situácie a zároveň prísnejším 
monitoringom plnenia dohôd.

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov prebeh-
la v spolupráci s Trnavskou univerzitou séria 
odborných prednášok určených pre so-
ciálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí 
sú v priamom kontakte s klientom. Témy 
boli zamerané na: komunikáciu so sociál-
nym klientom, individuálne plánovanie v 
sociálnom poradenstve, legislatívu, koučing, 
supervíziu a syndróm vyhorenia.

Klienti a sociálni pracovníci
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Dlhodobo sme zaznamenávali záujem zo 
strany klientov o doučovanie detí, preto sme 
rozbehli doučovanie detí klientov (v pred-
metoch anglický jazyk a biológia). Výsledky 
sú veľmi pozitívne, jednak výrazné zlepše-
nie školských výsledkov, ale aj zlepšenie 
spolupráce medzi rodičmi a nami. Pre-
biehalo aj doučovanie slovenského jazyka 
pre cudzinca.

V spolupráci s Centrom rodiny v Dúbravke 
sme v auguste pripravili druhý ročník den-
ného tábora pre deti z rodín, ktoré sú v 
núdzi. Animátori im pripravili pestrý pro-
gram priamo v Centre, ale aj mimo neho. 
Hry, šport, tvorivé dielne, tanec, bubno-
vanie, opekačka, návšteva Bratislavského 
hradu, Magistrátu Bratislavy vrátane stret-
nutia s pánom primátorom, prehliadka ka-
pucínskeho kláštora spojená s obedom, 
exkurzia u hasičov. Zúčastnilo sa ho 9 detí 
z rodín, ktorým pomáhame a dve dievčatá 
z rodín klientov sa podarilo zapojiť aj ako 
animátorky. Vďaka účasti detí na tábore 

môžeme lepšie spoznať danú rodinu, čo 
nám umožňuje účinnejšie pomáhať.

S Centrom rodiny spolupracujeme aj pri 
iných aktivitách: keď zorganizovali jed-
nodňový komunitný výlet do Smoleníc, 
spojený s prehliadkou jaskyne Driny, naši 
traja klienti využili možnosť sa ho zúčastniť.

Vďaka fi remným sponzorom a darcom 
sme mohli v spolupráci s Centrom rodiny 
obdarovať niekoľko našich klientov prak-
tickými vianočnými darmi.

Doma u Kapucínov sa aktívne zúčastňuje aj 
formovania mladých pre prácu v sociálnom 
priestore: pod našou odbornou garanciou 
sa uskutočnila prednáška pre študentov
prvého stupňa Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety na tému kazuis-
tika v sociálnej práci. Teoretické informácie 
boli študentom predstavené aj 
z praktického hľadiska.
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Dôležitou súčasťou DOMA sú dobrovoľní-
ci, ktorí venujú spoločnému dielu svoj čas, 
energiu, schopnosti a vedomosti. Pracujú v 
rôznych oblastiach: príjem a naskladnenie 
potravín, balenie a rozvoz potravinových 
balíkov, práca s klientmi, doučovanie, ko-
munikácia cez sociálne siete, hľadanie spon-
zorov, písanie projektov, právnické či psy-
chologické poradenstvo... Každá pracovná 
skupina má svojho koordinátora, ktorý ich 
usmerňuje a zároveň komunikuje s ostat-
nými koordinátormi. Počet dobrovoľníkov 
kontinuálne rastie, koncom roka 2019 bolo 
DOMA 88 aktívnych dobrovoľníkov.

V minulom roku sa nám podarilo výrazne 
zlepšiť internú komunikáciu a koordináciu 
jednotlivých skupín, nakoľko naše prie-
story (sklad a kancelária) sú pomerne ob-
medzené; skoordinovali sa tiež potravinové 
zbierky a dovoz potravín do skladu a nový 
koordinátor pre prácu so školami zastrešuje 
a usmerňuje zbierky na školách; taktiež sme 
vytvoril tím, ktorý umožňuje študentom do 
18 rokov pomáhať spolu s nami.

Počas roka prebiehali pravidelné stretnu-
tia koordinátorov jednotlivých aktivít, ale aj 
stretnutia pracovných skupín ako rozvážači, 
baliči, sociálni pracovníci. Stretnutia slúžia 

na to, aby sme sa viac spoznávali, rieši-
li aktuálne problémy a situácie a vytvárali 
stále lepší priestor pre prijatie a fungovanie 
DOMA.

V júni a novembri sme zorganizovali víken-
dové inšpiratívno-motivačno-pracovné 
stretnutia pre všetkých dobrovoľníkov: 
priniesli nielen možnosť iným spôsobom 
spoločne stráviť čas, spoznať sa a vzájomne 
sa obohatiť, zabaviť či oddýchnuť, ale aj inú 
atmosféru pre pracovné nápady spojené so 
zefektívnením našej služby.

Aj tento rok sme prezentovali DOMA na Trhu 
dobrovoľníctva v bratislavskej Starej tržni-
ci. Pozvali sme všetkých účastníkov trhu 
do „našej špajze“: predstavili sme detaily 
fungovania DOMA, no najmä poskytovanie 
základného sociálneho poradenstva. Čas, 
ktorí dobrovoľníci tejto aktivite venovali, 
sa zúročil v náraste počtu nových dobro-
voľníkov, ktorých koncept budovania inte-
grálnej pomoci človeku oslovil.

Atmosféru DOMA sme priniesli aj na Via-
nočné trhy v Kláštore kapucínov, ktoré sa 
konali krátko pred Vianocami.

Dobrovoľníci
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Hajzoková Alena
Hanková Ludmila
Hausleitner Juraj
Hollá Kristína
Hollý Miroslav
Horniaková Tatiana
Horváth Michal
Huščavová Anna
Jamborová Renáta
Jirsáková Jana
Jirsáková Rebeka 
Josse Lenka
Jurovčíková Andrea
Karšaiová Ivana
Kepencayová Eva
Klinová Mária
Konečná Martina
Kortiš Michal
Kozánková Vilma
Krajč Samuel
Krajčiová Marcela 
Kročka Stanislav
Kromková Mariana
Kubičková Nicol
Kulich Miroslav
Kušnáriková Katarína
Lavriková Gabriela
Lemeshchuk Kateryna
Lichá Daniela
Magurová Mária

Májeková Jana
Maťková Eliška
Maťková Terézia
Mellen Miroslav
Miklošová Beáta
Minkendorferová Petra
Mokráňová Paulína
Mompó Vidal Clara
Mrkvová Lucia
Nejedlý Jiří
Nezníková Simona
Nováková Mária
Nováková Miriam
Ondová Zuzana
Papayová Sophia 
Pavlíková Katarína
Pecsérke Simona 
Pešková Ľubica
Pikuliaková Zuzana
Plavnická Gabriela
Plešková Mária
Pokojná Angela
Potašová Soňa
Pšenčík Norbert
Rotík Martin
Řádová Dominika
Savara Peter
Sitz Stanislav
Slabeyová Michaela
Spišáková Janka

Stahl Peter
Sviteková Lenka
Šedivý Jaroslav
Ševčíková Matilda 
Šimková Oľga
Šinálová Lucia
Šípošová Martina
Širila Mojmír
Špotová Annamária
Štrpka Peter
Šulová Martina
Tarabus Peter
Uhliarik Marek
Vaľková Barbora
Vargová Zuzana
Veresova Ester
Vranka Marek
Vranková Viera
Yungová Tereza
Zeleňáková Danka
Zrebná Margita
Zubková Katarína
Žáčik Tibor
Žáčiková Simona
Židová Denisa

Dobrovoľníci v roku 2019
Adamus Ľuboš
Axmannová Simona
Balážová Alžbeta
Barošová Veronika
Belková Elena
Beňová Iveta
Blažej Rastislav
Bodnárová Margaréta
Boraros Boris
Borbély Karol
Bortňák Dušan
Briška Tomáš
Buffová Jana
Bujnová Lenka
Časár Viktor
Demovičová Lenka
Dobrucká Katarína
Dudová Júlia
Ďurica Matej
Dvořáková Eva
Fabo Branislav
Ferková Veronika
Fidlerová Veronika
Frčo Michal
Gazda Martin
Grancová Adriana
Gregor Roman
Gregorová Marietta
Gröpl Lukáš
Haizerová Magdaléna
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Prostredie DOMA tvoria aj partneri a darcovia, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, a ktorí sú často navonok nevidení.

Našimi stálymi partnermi sú:
Advokátska kancelária Soukeník – Štrpka: v prípade nevyhnutnej potreby pomáha pri riešení právnych záležitostí klientov i organizácie.
Dimano, a. s.: vytvára digitálnu platformu Euria pre našu činnosť.
Triad s. r. o.: kreatívny tím a tvorba web stránky.
Centrum rodiny, n. o v Dúbravke: spolupráca pri organizovaní podujatí, školení, kurzov pre dobrovoľníkov a klientov, potravinových 
zbierok, poskytovanie základného sociálneho poradenstva sociálnym pracovníkom Centra.
Bratislavská arcidiecézna charita: spolupráca pri potravinových zbierkach a rôznych iných činnostiach.

Nadviazali sme spoluprácu i s ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami – Mladiinfo Slovensko a Bratislavským dobrovoľníckym centrom.

V novembri sme sa zapojili do potravinovej zbierky, ktorú organizovala Bratislavská arcidiecézna charita s obchodných domom MY Tesco. 
S pomocou Bratislavského dobrovoľníckeho centra sme do nej zapojili aj externých dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali.

Darcovia nás podporujú fi nančne alebo darovaním potravín pre zbierku Stolček, prestri sa! Často sú to jednotlivci, väčšinou anonymní, 
ktorí donesú do kláštora potraviny, ale zapájajú sa aj celé skupiny – či už žiakov v školách alebo pracovných kolektívov vo fi rmách.

Partneri a darcovia

ĎAKUJEME
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       Materské školy:

• Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, 
Bratislava

• Cirkevná materská škola Gianny 
Berettovej Mollovej, Bratislava

• Materská škola sv. Vincenta de Paul, 
Bratislava

• Materská škola Švantnerova, 
Bratislava

       Základné a stredné školy:

• Základná škola Matky Alexie, Bratislava
• Základná škola Sokolíkova, Bratislava
• Spojená škola sv. Františka z Assisi, 

Bratislava
• Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava
• Spojená škola Tilgnerova, Bratislava
• Stredná zdravotnícka škola 

Záhradnícka, Bratislava
• Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
• Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
• Piaristické gymnázium Jozefa 

Braneckého, Trenčín

       Firmy a organizácie:

• Centrum rodiny n. o., Bazovského, 
Bratislava

• JUMP soft, a. s., Bratislava
• Finančná správa SR, Bratislava
• Bratislavská arcidiecézna charita
• Slovenská sporiteľňa, a. s.
• Slovenský Červený kríž
• Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
• GRUNT, a. s.
• IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.

V roku 2019 sa do zbierky Stolček, prestri sa! zapojili:

Finančne nás darcovia môžu podporiť cez darcovský portál spracovaný Centrom pre fi lantropiu, n. o., či priamym vkladom na náš účet, alebo 
tým, že venujú 2 (3) % podielu zaplatenej dane príjemcovi, ktorým je Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov. 

V roku 2019 nás ľudia podporili cez darcovský systém čiastkou 10 290 eur.

Priamo na účet Doma u Kapucínov, n. o. venovalo 46 darcov spolu 12 350 eur. Mnohí z nich sú už našimi pravidelnými podporovateľmi.
Občianske združenie CLARUS nám venovalo čiastku 5 000 eur a zriaďovateľ, Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov nám 
prerozdelila prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane v čiastke 4 000 eur. Tieto príspevky sme použili na úhradu časti mzdových nákladov 
na sociálneho pracovníka.
Nadácia Centra pre fi lantropiu prispela fi nančnou čiastkou 610 eur a ďalšie právnické osoby prispeli sumou spolu 320 eur.

Prvýkrát sme zorganizovali stretnutie s darcami, ktorí nás fi nančne podporujú cez portál darujme.sk. Od nášho vzniku nás podporilo vyše 
100 darcov a sme radi, že sme sa mohli osobne stretnúť aspoň s časťou z nich. Mohli zažiť, ako to u nás DOMA vyzerá a chutí, čo robíme a kto 
je u nás DOMA. Taktiež si mohli naživo pozrieť sklad a vyskúšať balenie potravinového balíka pre klienta.
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Stále viac si uvedomujeme, že v tom, čo robíme, je neustále priestor na zlepšovanie. Na človeka pozeráme ako na celistvú bytosť so všetkým, 
čo je očiam na prvý pohľad viditeľné i neviditeľné... vytváranie integrálneho systému pomoci človeku budeme môcť v ďalších rokoch posunúť 
na inú úroveň v závislosti od ľudských a fi nančných zdrojov.

Plánujeme rozšíriť sieť odborníkov, ktorí budú nápomocní pri riešení aj iných ako fi nančných či právnych problémov našich klientov tak, aby 
sme naozaj pomáhali zlepšovať kvalitu života tých, ktorí nám dôverujú. V spolupráci s ostatnými organizáciami chceme vytvoriť sieť pod-
pory našich klientov aj cez iných, ktorí sa orientujú na jednu formu pomoci ako oblečenie, nábytok, spotrebiče, bývanie, práca...

Priali by sme si doplniť počet profesionálnych sociálnych pracovníkov, ktorí by vykonávali svoju prácu ako hlavné zamestnanie, nielen v čase 
osobného voľna ako dobrovoľníci. Čím viac dokážeme pomáhať, tým viac budeme potrebovať zlepšovať vnútorné nastavenie fungovania, 
lebo sme „žijúcou organizáciou“, ktorá potrebuje reagovať na to, kto jej zaklope na dvere DOMA a ako bude pripravená začleniť nového 
klienta do pomoci s podporou členov DOMA.

Stále veríme, že sa nám podarí vytvoriť väčší priestor, kde by sme nemuseli bojovať s limitovanými kapacitami skladu a priestormi na vzá-
jomné stretávanie s klientmi, dobrovoľníkmi či partnermi.

ĎAKUJEME!

Rastieme a zrejeme
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V roku 2019 bolo zloženie orgánov neziskovej organizácie nasledovné:

Štatutárny orgán: riaditeľ Branislav Fabo
Správna rada: Norbert Pšenčík (predseda), Miroslav Kulich (člen), Mária Plešková (člen)
Dozorná rada: Marko Pagáč (predseda), Anna Huščavová (člen), Peter Štrpka (člen)

Orgány neziskovej organizácie Doma u Kapucínov
– Správna rada, Dozorná rada
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Doma u Kapucínov, n. o. sídli v priestoroch, ktoré jej ako bezplatnú výpožičku poskytol zriaďovateľ, t. j. Kapucíni na Slovensku.

Prevažnú časť prevádzkových, riadiacich, administratívnych a účtovných činností vykonávajú naši dobrovoľníci bez nároku na odmenu. 
Podobne prevažnú časť aktivít, ktoré priamo súvisia so sociálnou prácou, vykonávajú dobrovoľníci bezplatne. Výkony dobrovoľníkov sme 
ocenili minimálnou mzdovou sadzbou a aktivovali sme ich do nákladov na prijaté služby v sume 10 034 eur. Do trvalého pracovného pomeru 
s nárokom na odmenu sme zatiaľ prijali iba jedného odborného sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa potrebné kvalifi kačné predpoklady.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash fl ow)

Prehľad príjmov za roky 2019 a 2018 podľa zdrojov

Hospodárenie v roku 2019

Prehľad peňažných tokov   Suma v EUR 
rok 2019 

 Suma v EUR 
rok 2018 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 46 634   47 328   
Prijaté dary a príspevky  32 600   27 479   
Príjmy z podielu zaplatenej dane -   3 893   
Príjmy spolu 32 600   31 372   
Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľke - 32 224   -  32 066   
Výdavky spolu - 32 224   - 32 066   
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 47 010   46 634   

Zdroj a účel príjmov   Suma v EUR 
rok 2019 

 Suma v EUR 
rok 2018 

Prijaté dary od PO bez konkrétneho určenia 320   450   
Prijatý príspevok od občianskeho združenia CLARUS na fi nancovanie 
sociálneho poradenstva

5 000   3 018   

Prijatý dar od nadácie Slovenskej sporiteľne určený pre aktivitu „Stolček, prestri sa!“ -   2 400   
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Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť

Prijatý dar od nadácie Centra pre fi lantropiu určený na nákup drobného majetku 
– pre účely vzdelávania

610     -

Prijatý príspevok od zriaďovateľa na fi nancovanie sociálneho poradenstva 4 000     -   
Prijaté dary od FO                   22 670            21 611  

         v tom:       Príspevky prijaté na účet DuK 12 350                 10 825  

                            Príspevky prostredníctvom portálu „ľudia ľuďom“ 10 290                   9 351  

                            Príspevky  určené na fi nancovanie detského letného tábora 30 1 435

Z podielu zaplatenej dane - 3 893

Spolu príjmy 32 600 31 372

Výdavky na hlavnú činnosť   Suma v EUR 
rok 2019 

 Suma v EUR 
rok 2018 

Nákup materiálu a drobného majetku (výpočtová technika, zariadenie pracoviska sociálnych 
pracovníkov, obaly na potraviny, PHL, knihy, projektor)

2 223  1 602

Dokúpenie chýbajúcich potravín, drogérie - 3 140

Priame výdavky na organizovanie letného detského tábora 55 543

Výdavky na pracovné stretnutia dobrovoľníkov 329 372

Výdavky na opravy a údržbu vozidla - 471

Výdavky na rôzne drobné služby (školenia, poplatky za využívanie portálu „ľudia ľuďom“, 
diaľničná známka, poštovné)

741 623

Telefónne poplatky a platby za internet 526 269

Licenčné poplatky – softvér 2 160 1 440

Inovácia web stránky 2 380 -

Osobné náklady na odborného sociálneho pracovníka 23 634 23 606

Ostatné drobné výdavky 176 -
SPOLU výdavky na hlavnú činnosť 32 224 32 066
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Všetky vynaložené výdavky súvisia s našou hlavnou činnosťou. V porovnaní s minulým rokom nedošlo k výraznejším zmenám v spotrebe 
nákladov. Vznikli jednorazové výdavky na inováciu web stránky. Poplatky za využívanie softvéru sa zvýšili iba z dôvodu, že sa vzťahujú na 
celých dvanásť mesiacov, kým v roku 2018 iba na osem mesiacov. V budúcich rokoch by sa mali zvýšiť hlavne výdavky na sociálnych pra-
covníkov. Naše skúsenosti poukazujú na stále vyššiu potrebu odborných sociálnych pracovníkov, ktorí budú svoju prácu vykonávať ako 
svoje hlavné zamestnanie a nielen v čase svojho voľna ako dobrovoľníci.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Ani na strane majetku nedošlo k výraznejším zmenám. Motorové vozidlo sme v minulých rokoch nadobudli z účelového fi nančného daru, 
ktorý sa časovo rozlišuje cez výnosy budúcich období. Jeho účtovná hodnota sa znížila o ročné odpisy.

Majetok   Suma v EUR 
rok 2019 

 Suma v EUR 
rok 2018 

Neobežný majetok                     1 628              3 404  

         v tom:      motorové vozidlo po odpočítaní oprávok 1 628              3 404  

Obežný majetok                   47 010            46 634  

         v tom:      peniaze v pokladnici                       405                  490   

                           ceniny                       173                  603   

                           peniaze na bankovom účte                   46 432             45 541   

Náklady budúcich období                       262                  262   

Majetok spolu                   48 900             50 300   
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Výsledky minulých rokov, ako aj výsledok hospodárenia za rok 2019 znamenajú pre nás nevyhnutnú fi nančnú rezervu vytvorenú na odbornú 
sociálnu prácu.

Vlastné zdroje a záväzky   Suma v EUR 
rok 2019 

 Suma v EUR 
rok 2018 

Vlastné zdroje krytia                   45 143             44 734   

         v tom:      výsledky minulých rokov vrátane ZI                   44 734             35 811   

                           výsledok hospodárenie za bežný rok                                         409               8 923   

Záväzky spolu                     2 129               2 162   

         v tom:      záväzky zo sociálneho fondu                          -                  -     

                           ostatné záväzky – platby kartou                          -                  -     

                             záväzky z obchodného styku                       305                  266   
                             záväzky voči zamestnancom                     1 131               1 066   
                             záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni                       559                  681   
                             záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti                       134                  149   
Výnosy budúcich období                     1 628               3 404   

         v tom:      časovo rozlíšený prijatý dar na nákup vozidla                     1 628               3 404   

                             časovo rozlíšený prijatý podiel zaplatenej dane                         -                  -     
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu                   48 900             50 300   
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811 03 Bratislava

IČO 45 742 383

Nezisková organizácia Doma u Kapucínov bola založená 
20. 12. 2013. Registrovaná je od 20. 12. 2013 
Okresným úradom v Bratislave pod registračným číslom 
OVVS-22088/430/2013/NO.

         www.domaukapucinov.sk

         www.facebook.com/domaukapucinov
         www.instagram.com/domaukapucinov
         www.linkedin.com/company/domaukapucinov

f

in


