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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA JANUÁR - DECEMBER 2021 
 
 Realizované podujatia: 
 

 
• Biznis raňajky sme tento rok usporiadali 3 x s témami: Nezlomnosť – Ako čeliť nepriaznivým 

okolnostiam,  Inovácie a podnikanie a svedectvá o Božej vernosti v čase pandémie. Na každom 
stretnutí sa zúčastňovalo cca. 18 ľudí.  

• Stretnutia pastorov sa konajú každý mesiac. Je to priestor pre zdieľanie, modlitby a spoločnú službu 
v našom hlavnom meste. V čase karantény sa stretnutia konali online. 

• Modlitebný dom Elaion je otvorený non-stop.  Každé prebudenie začalo nepretržitými modlitbami 
obyčajných kresťanov, ktorí sa postavili do „trhliny“. Očakávame, že sa náš Pán prejaví v našom 
meste, v našej krajine. Priestory modlitebného domu sú k dispozícii non-stop pre modlitby 
jednotlivcov i skupiny. 

• Koncert PRE-krásne Slovensko pod názvom: Príbeh lásky na bratislavskom hrade, v Barokovej 
záhrade sa uskutočnil 5.9.2021. V modlitbách a chválach sme odovzdávali naše pre-krásne Slovensko 
a našu vládu do rúk nášho Pána. 
 

  

 

Výdajňa potravín 
• Otvorili sme výdajňu potravín koncom apríla. 
• Výdajňu potravín sme vďaka nášmu darcovi a grantom komplet zariadili nábytkom a vymenili 

sme skrinky aj v kuchynke. 
• Nadviazali sme spoluprácu s obchodmi Tesco a Terno, z ktorých odoberáme potraviny do 

výdajne. Ovocie a zeleninu poskytujeme aj ľuďom bez domova. 
• Dobrovoľníkov vo výdajni potravín máme dostatok. Zaškolili sme ich najprv jednotlivo, kvôli 

pandemickej situácii. Neskôr sme mali aj spoločné školenie. 
• Zaškolili sme aj šoférov, ktorí nám vozia potraviny z obchodov do výdajne. 
• Vo výdajni potravín nechceme zostať len pri rozdávaní potravín. Chceme ísť do kvalitatívnej 

pomoci týmto ľuďom, ktorá môže zmeniť ich život. Chceme pomáhať klientom výdajne 
poradenstvom tak, aby sa aspoň niektorí mohli dostať z ich stavu núdze a nepotrebovali nás. 
Zároveň by sme chceli, aby pri tomto procese boli dotknutí Božou láskou a ideálne – aby našli aj 
večný život. 

• Podarilo sa nám vybaviť osobný bankrot 26 r. mužovi, ktorý bol bezdomovcom. Poskytli sme mu 
sociálne poradenstvo a podporu. Teraz pracuje a jeho život sa zmenil. 

• Zatiaľ nemáme dostatok sociálnych pracovníkov – dobrovoľníkov. Pomoc a sprevádzanie jedného 
klienta trvá dlhší čas. Preto sme 9 záujemcom zakúpili z grantu kurzy sociálneho poradenstva. 
Sylvia Vaniherová začala prakticky zaškolovať dvoch záujemcov. 

• Zbierka potravín v Tesco obchodoch sa tohto roku neuskutočnila, takže nám vypadli veľké zásoby 
potravín a hľadáme iné možnosti, ako naplniť našu výdajňu. 



 

 

 
KRESŤANIA V MESTE, Východná 7B, 831 06 Bratislava 

IČO: 31749259, DIČ: 2021442918, IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007 
e-mail: kancelaria@krestaniavmeste.sk, web: www.krestaniavmeste.sk 

 
 

Pomoc ľuďom bez domova: 

 

        

 
• Varenie a výdaje – počas roku 2021 sme pravidelne slúžili pod mostom Lafranconi výdajom 

výborných polievok, ku ktorej ľudia dostávali pečivo, čajík, kávičku. Okrem štandardných vecí sme 
v roku 2021 začali pravidelne vydávať aj jogurty, cottage cheese a malé čokoládky, ktoré našich 
stravníkov vždy potešia. V súvislosti s otvorením potravinovej výdajne nám na výdajoch pribudlo 
aj viac ovocia a zeleniny, ktoré rozdávame aj týmto klientom. 

• Za rok 2021 slúžilo varením približne 65 ľudí a výdajom stravy približne 80 dobrovoľníkov 
z rôznych spoločenstiev. Počas 128 výdajov, navarili a vydali približne 3900 litrov polievok. Na 
každý výdaj varili naši dobrovoľníci 30 litrov hustej výdatnej polievky a na jednom výdaji sa 
službou podieľalo od 6 do 15 ľudí.  

• Naši dobrovoľníci ochotne a pravidelne slúžili bez nároku na odmenu a často okrem samotnej 
služby aktivovali aj svoje okolie a povzbudzovali druhých ľudí do služby.  
 
Výdajová štatistika: 

• Jeden výdaj stravy navštívilo 50 až 80 klientov 
• na utorkových a štvrtkových výdajov prebieha okrem výdaja aj ošetrovanie klientov, ktoré 

zabezpečuje o.z. Equita. 
• Neustálu službu zbierok šatstva a drogérie zabezpečuje už dlhý čas Sylvia Vaniherová, ktorá slúži aj 

sociálnym poradenstvom a starostlivosťou o klientov. 
• Na službe výdaja stravy pravidelne a dlhodobo spolupracujeme s: Mestskou políciou, ktorá 

zabezpečuje dozor a dohliada na poriadok. V krízovom čase aj aktívne pomáha pri usmerňovaní 
klientov. S Mestom Bratislava, sociálnym oddelením, ktoré zabezpečuje distribúciu ochranných 
pomôcok a koordinuje a spája činnosť organizácii slúžiacich ľuďom bez domova zabezpečovaním 
pravidelných stretnutí či telefonátov. Equita o.z., ktoré zabezpečuje ošetrovanie klientov, Terno 
Petržalka pri odbere pečiva, ovocia, zeleniny a iných potravín. Firma Rajo je pravidelným darcom 
jogurtov a cottage cheese, firma Mondelez zase pravidelným darcom obľúbených čokolád. 
Obchody Tesco nám dávajú potraviny, ktoré vyradia.  

• Našou túžbou je neustále poskytovať našim klientom aj duchovnú službu v podobe chvál 
a krátkeho čítania, ktoré však v roku 2021 fungovalo len nepravidelne. Našou snahou je 
zostavenie tímu dobrovoľníkov, ktorí by sa na túto neľahkú úlohu podujali. 

• Keďže pandemická situácia pred letom nám priala, podarilo sa nám zorganizovať teambuildingové 
stretnutie dobrovoľníkov spojené s grilovaním na Železnej studničke. Okrem tejto vydarenej akcie  
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sa nám podarilo zabezpečiť pre našich dobrovoľníkov školenie v oblasti sociálneho poradenstva 
a zorganizovať aj jesenné stretnutie dobrovoľníkov, ktoré žiaľ pre zhoršujúcu sa pandemickú 
situáciu malo nízku účasť.  

• Taktiež sme našim dobrovoľníkom zabezpečili zaujímavé online kurzy a školenia, ktoré im otvoria 
obzory v ich dobrovoľníckej práci. 

• Individuálna sociálna pomoc: Sylvia V. a Vojto O. naďalej navštevujú, pomáhajú a učia dobrým 
návykom rodinu Zuzky a Mareka R., bývalými ľuďmi bez domova, ktorým sa narodili dvojičky.   
Počas roku 2021 sme pomáhali Dušanovi, ktorý je bývalým bezdomovcom. Do októbra 2021 
Dušan aktívne pomáhal so zbierkami oblečenia.  

 

Finančná podpora v roku 2021:  
 

• Nadácia Granvia nám poskytla grant, z ktorého sme financovali vybavenie výdajne, materiál 
na výdaj stravy a zakúpili sme časť vybavenia pre výdaje ľuďom bez domova a výdajne. 

• Z grantu Nadácie Slovenská Sporiteľňa sme zakúpili kancelárske vybavenie a časť nákladov  
výdajne potravín a jej vybavenie. Taktiež sme z týchto zdrojov mohli nášmu klientovi zaplatiť 
osobný bankrot a tým sme mu pomohli dostať sa z neriešiteľnej situácie a bezdomovectva.  

• Magistrát Mesta Bratislava nám pomohol prefinancovať kurzy pre našich dobrovoľníkov 
zameraných na sociálnu prácu, kurzy práce s klientami vo vypätých situáciách a iné náklady. 

• Darcovia, ktorí nás podporujú finančne rôznymi sumami. Tieto financie používame na chod 
nášho združenia. Špeciálne ďakujeme Khalilovi Belmechrimu a Bratshawovi Toddovi za štedrú 
podporu. 
 

 
Našim darcom sme nesmierne vďační, bez ich pomoci by sme túto službu nemohli konať.  
 


