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VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA  JANUÁR – DECEMBER  2022 
 
 
 Realizované podujatia: 

 
• Biznis raňajky sme tento rok usporiadali dve s témami: Ako komunikovať s nedialogickým 

človekom  a Ako kooperovať s mileniálovou generáciou – výzva doby pre zamestnávateľov.   
Po kovide hotel, kde sme realizovali podujatia navýšil poplatky a zmenil spôsob poskytovania 
služieb, čo už nenapĺňa naše potreby. Momentálne je projekt Biznis raňajok vo fáze hľadania 
spôsobu pokračovania. 

• Stretnutia pastorov sa konajú každý mesiac. Je to priestor pre zdieľanie, modlitby a spoločnú 
službu v našom hlavnom meste.  

• Koncert PRE-krásne Slovensko pod názvom: Svätý, svätý, svätý na hradnom nádvorí 
bratislavského hradu sa uskutočnil 15.9.2022. V modlitbách a chválach sme odovzdávali naše pre-
krásne Slovensko a našu vládu do rúk nášho Pána. 

• 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. 

 
 

 

      

 
 

Výdajňa potravín 
 
• Spolupracujeme s obchodnými reťazcami Tesco, z ktorých odoberáme potraviny do výdajne 

potravín, prevažne pečivo, ovocie a zeleninu. Z obchodu Yeme odoberáme občas pečivo. Mliečne 
produkty dostávame zo spoločnosti Rajo.  
K trvanlivým potravinám sa  dostávame len zriedkavo pretože aj obchody sa snažia šetriť 
a potraviny s poškodeným obalom a tovar pred koncom exspirácie predajú v zľavách. Preto sme 
trvanlivé potraviny aj nakupovali. 

• Potraviny vo výdajni poskytujeme cca. 40 rodinám v núdzi a potraviny s krátkou dobou spotreby 
sme rozdávali aj na výdajoch ľuďom bez domova. 

• Vo výdajni potravín máme cca. 20 dobrovoľníkov. Pomáha nám aj cca.15 šoférov s dovozom 
potravín z obchodov.  

• Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme mesiac poskytovali potraviny cca. 50-tim rodinám utečencov 
z Ukrajiny. Potraviny sme nakupovali z darov, ktoré sme dostali na pomoc výlučne pre ľudí z 
Ukrajiny.  

• Cieľom pomoci vo výdajni potravín nie je rozdávanie potravín čo najväčšiemu počtu ľudí. Chceme 
ísť radšej do kvalitatívnej pomoci. Klientom okrem potravinovej pomoci pomáhame riešiť ich 
obtiažne situácie, ktoré ich udržujú v stave núdze. Pomáhame im nájsť si prácu, vybaviť osobný  
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bankrot a ďalšie veci podľa ich individuálnej situácie. Taktiež túžime, aby boli dotknutí Božou 
láskou a aby ideálne našli aj večný život. 

• Zbierka potravín v Tesco Dúbravka prebehla úspešne. Najprv sme mali problém nájsť dostatok 
dobrovoľníkov, nakoniec sa nám to podarilo. Vyzbierali sme 40 krabíc trvanlivých potravín, ktoré 
rozdáme vo výdajni.  

• Dostali sme dary vo forme produktov od výrobcov/predajcov cestovín, kávy (spoločnosť 
Segafredo), hygienických potrieb (spoločnosť Henkel). 

 
 

      
 

 
Pomoc ľuďom bez domova: 
 
• Varenie a výdaje Od apríla do októbra sú výdaje 2x týždenne v utorky a štvrtky, od októbra do 

marca sú výdaje 3x týždenne pod mostom Lafranconi. Na výdajoch rozdávame aj ovocie/zeleninu, 
a pečivo, ktoré sa nerozdalo vo výdajni potravín a taktiež produkty od spoločnosti Rajo. 

• Za rok 2022 slúžilo varením približne 60 ľudí a výdajom stravy približne 70 dobrovoľníkov 
z rôznych spoločenstiev. Počas 130 výdajov, navarili a vydali približne 3900 litrov polievok. Na 
každý výdaj varia naši dobrovoľníci 25 litrov hustej výdatnej polievky a na jednom výdaji sa 
službou podieľa od 6 do 8 ľudí.  

• Varenie pre ľudí bez domova sa stalo pre našich variacich dobrovoľníkov finančne nákladnejším, 
hlavne tým, ktorí varia pravidelne. Keďže sme získali neočakávaný grant na potraviny, rozhodli 
sme sa darovať potraviny našim variacim dobrovoľníkom pre ďalšie varenie v tejto službe. 

• Na výdaje chodí cca. 60  klientov na každý výdaj.  
• Každý štvrtok prebieha výdaj šatstva, topánok, prikrývok. Zbierky šatstva, topánok, prikrývok 

prebiehajú už 9 rokov každý štvrtok v našich priestoroch v Petržalke. 
• Počas utorkových a štvrtkových výdajov Equita o.z. zabezpečuje ošetrovanie klientov.  
• Na službe 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 koordinuje a spája činnosť organizácii slúžiacich ľuďom 
bez domova zabezpečovaním pravidelných stretnutí či telefonátov.  

• Stále sa nám nedarí zabezpečiť pravidelnú duchovnú službu pre klientov. Snažíme sa aspoň začať 
výdaje modlitbou Otče náš, prípadne púšťaním kresťanských piesní. 
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Dobrovoľníctvo a sociálna práca s našimi klientami 
 

• Zorganizovali sme stretnutia pre dobrovoľníkov v júni pri opekačke na Železnej studničke, školenie 
o riešení konfliktných situácií a v decembri predvianočné posedenie s občerstvením. Boli to formy 
poďakovania dobrovoľníkom, ktorí obetavo počas celého roka slúžili ľuďom bez domova 
a klientom vo výdajni potravín.  

• Niektorí naši dobrovoľníci, ktorí slúžia verne niekoľko rokov, už nemajú toľko síl. Preto sme sa 
snažili získať nových dobrovoľníkov z mladšej generácie. Tohto roku sme našli niekoľko nových 
dobrovoľníkov pre túto službu a stále hľadáme ďalších.  

• V práci s našimi klientami sa nám podarilo niekoľkým nájsť prácu, vybaviť osobný bankrot, pomoc 
pri vybavovaní na úradoch, sprevádzanie klientov podľa ich potreby... Doteraz túto prácu 
zastávala Sylvia Vaniherová, občas mala pomocnú ruku v Ľubke.  

• Pomoc a sprevádzanie jedného klienta trvá dlhší čas. Sylvia Vaniherová už ohlasuje odchod. 
Nemáme dostatok sociálnych pracovníkov, preto je naša pomoc limitovaná. O túto prácu nie je 
záujem a dobrovoľníci pre túto prácu ani nie sú vhodní, pretože pri jednaní s úradmi je potrebné 
byť k dispozícii v doobedňajšom čase. V budúcnosti plánujeme zamestnať sociálneho pracovníka 
a žiadať o príspevok na jeho mzdu. 

• Pracujeme s matkou s tromi deťmi, ktorí prišli o bývanie. Vybavili sme jej dar na zaplatenie jej 
dlhov. Hľadáme jej lacnejší podnájom v Petržalke a snažíme sa byť im oporou. Pomáhame im 
potravinami a hygienickými potrebami.  
Pomáhame aj 7 člennej rodine, ktorá dlhodobo žije v 1 izb. byte. Snažíme sa im vybaviť sociálny 
byt, zvestovali sme im evanjelium, dve deti boli na kresťanskom tábore. 
Sylvia a Vojto O. naďalej navštevujú, pomáhajú a učia dobrým návykom rodinu Zuzky a Mareka R., 
bývalými ľuďmi bez domova, ktorým sa narodili dvojičky. Pomohli sme im vybaviť ubytovanie a 
Marekovi sme pomohli nájsť zamestnanie, vybavovali sme im osobný bankrot. Tento rok sme im 
pomáhali s potravinami, hygienickými potrebami a detskou stravou z výdajne potravín. 
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Finančná podpora v roku 2022:  
 

• Tohto roku sa nám z grantov a príspevkov jednotlivcov a zborov podarilo pokryť naše náklady 
v dostatočnej miere. 

• Nadácia Granvia nám poskytla grant, z ktorého sme financovali materiál na výdaj stravy, 
hradili sme podujatia pre dobrovoľníkov, individuálnu sociálnu pomoc, niektoré šatstvo, obuv 
a prikrývky pre ľudí bez domova, hygienické potreby, dovybavili sme sklad a nakúpili sme 
potraviny do výdajne potravín. 

• Z grantu z Nadácie SPP sme financovali kancelárske potreby a potraviny do výdajne potravín. 
• Grant z Magistrátu Hlavného Mesta Bratislava nám pomohol financovať prevádzkové 

náklady našich priestorov, el. energiu a čiastočne mzdy. 
• Z grantu Nadácie Slovenská Sporiteľňa sme nakúpili potraviny aj do zásoby, pretože v závere 

roka sme mali skoro prázdny sklad a hrozilo, že nebudeme mať pred sviatkami čím pomôcť 
našim klientom. 

• Kresťanské centrum Berea nám poskytlo príspevok na nákup potravín, Khalil Belmechri 
fiančne pomohol konkrétnym rodinám za účelom zmeny ich životnej situácie. Spoločnosť 
Enehaho Solutions a spoločnosť t-mech Group nám poskytli príspevok na službu pre ľudí bez 
domova. 

• Niektorí jednotlivci a kresťanské spoločenstvá nás podporujú finančne rôznymi sumami. 
Tieto financie používame na chod nášho združenia. 

• Finančná podpora z 2% bola tohto roku veľmi nízka. 
• Spoločnostiam Rajo, Henkel, Segafredo Zanetti SR, Tesco, Yeme, Mondolez ďakujeme za 

dary vo forme ich produktov. 
 

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