
Pomoc odídencom za rok 2022  

1 Začiatky 

Vo štvrtok 24. februára 2022 nás ohromili správy o napadnutí Ukrajiny Ruskom. Prvé naše 

myšlienky boli hlavne so študentmi, ktorí študujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku a ich 

rodinami.  

Na začiatku našej pomoci odídencom bol jeden telefonát, v ktorom nás poprosili o pomoc pre 

našu študentku Irynu Oleniuk. V tom čase bola študentkou 2. ročníka bakalárskeho stupňa 

v odbore Učiteľstvo talianskeho a ruského jazyka. Iryna už žila na Slovensku so sestrou 

Katerynou a snažila sa dostať do starostlivosti svojho 13-ročného brata Nazara, ktorý v tom 

čase žil v detskom domove v Prešove (detský domov presťahovaný z Ľvova). V spolupráci  

so zamestnankyňou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku pani Martinou 

Littvovou sa podarilo súrodencom zabezpečiť dlhodobejšie bývanie a s pomocou darcov aj 

potrebné zariadenie do domácnosti, oblečenie, školské potreby a iné veci potrebné pre splnenie 

podmienok pre zverenie Nazara do starostlivosti.  

Po tejto skúsenosti sa na nás začali obracať ďalší ľudia s prosbou o pomoc. Odídenci 

potrebovali pomoc so zabezpečením základných životných potrieb - bývanie, oblečenie, obuv, 

potraviny, kočíky,... 

Spontánne sa vytvoril tím dobrovoľníkov, ktorý sa snažili odídencom zabezpečiť všetko 

potrebné a predovšetkým prispôsobené ich potrebám.  

O našu prácu sa začali zaujímať aj médiá a boli o natočené dve reportáže. Prvou bola TV 

Markíza a redaktor Mário Kermiet. Reportáž si možete pozrieť tu 

https://tvnoviny.sk/domace/clanok/159757-pomoc-utecencom-sa-uz-lisi-od-tej-ktoru-

potrebovali-na-zaciatku-v-ruzomberku-ju-maju-situ-na-mieru. 

Potom nasledovala redaktorka Monika Huráková z TV Lux, ktorá je dostupná tu 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28392. 

Vďaka našej práci a výsledkom, sme si postupne vytvorili sieť ľudí ochotných nám pomáhať 

a stali sme sa rovnocennou organizáciou poskytujúcou pomoc odídencom.  

A predovšetkým sme toho boli schopní s pomocou Božou, pretože v každom odídencovi 

vidíme Ježiša Krista... 

https://tvnoviny.sk/domace/clanok/159757-pomoc-utecencom-sa-uz-lisi-od-tej-ktoru-potrebovali-na-zaciatku-v-ruzomberku-ju-maju-situ-na-mieru
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/159757-pomoc-utecencom-sa-uz-lisi-od-tej-ktoru-potrebovali-na-zaciatku-v-ruzomberku-ju-maju-situ-na-mieru
https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28392


Dobrovoľníci 

Koordinátorkou pomoci odídencom sa stala Slávka Rišová. Spoločne s manželmi Máriou 

a Timotejom Brenkusovcami postupne vytvorili tím ľudí schopných maximálne pokryť potreby 

odídencov. Ďalšími dobrovoľníkmi sa stali Vlasta Horvat s manželom Alexom (Ukrajinci 

dlhodobo žijúci v Ružomberku), ktorí pracovali ako tlmočníci, pomáhali so zabezpečovaním 

zdravotnej starostlivosti (Alex je lekár). Taktiež boli veľmi často prvým kontaktom 

Cudzineckej polície, kde taktiež pomáhali s tlmočením. Následne odídencov smerovali k nám 

do centra, kde sme ďalej riešili ich potreby.  

Psychologickú pomoc ako aj pomoc so zbierkami mala na začiatku na starosti Barbora Jarinová. 

Okrem toho sa ako dobrovoľníci prihlásili študenti Katolíckej univerzity pochádzajúci 

z Ukrajiny: Iryna Oleniuk, Irina Bobryk, Christina Stuha, Anna Zhuravel a ďalší, ktorí 

pomáhali pri tlmočení nielen nám, ale s prosbou o sprostredkovanie tlmočenia nás oslovovali 

aj mnohé úrady a organizácie. 

Ďalšími členkami tímu sa stali aj samotné ženy z Ukrajiny, ktoré po skúsenosti s pomocou, 

ktorú sme im poskytli, nám prišli pomáhať bez nároku na odmenu pri preberaní a triedení 

zbierok, no v prvom rade sa stali oporným bodom pri prichádzajúcich ľudí a nadviazaní prvého 

kontaktu s odídencami. 

Pomoc poskytol aj manžel našej koordinátorky Peter Riša, ktorý pri mnohých aktivitách 

zabezpečoval odvoz ľudí, tovaru, vykládku pomoci, pomoc so sťahovaním a pod.  

Výdaj humanitárnej pomoci zabezpečovali predovšetkým Bibiana Šuhajdová a Miroslava 

Hadačová.  

3 Individuálny darcovia 

Bez pomoci dobrodincov a darcov by naša snaha bola márna. Už v prvých dňoch našej činnosti 

sa aktívne zapojila pani Zdenka Petrydesová, ktorá v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách 

zorganizovala niekoľko desiatok zbierok a zabezpečila aj dovoz do Ružomberka. 

Do zbierky sa zapojili aj pedagógovia, študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity, ktorí 

reagovali na mail rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., v ktorom ich 

požiadal o pomoc.  

Martin M. spolu s priateľmi poskytol 600€ vo forme poukážok na nákup potravín a 

hygienických potrieb v CBA Verex, 200€ na nákup športových potrieb pre deti (lopty, švihadlá, 

badminton,...) a 2x 200€ na nákup tovaru v DM drogérie. 



Kateryna Korol s rodinou taktiež prispeli množstvom materiálnej pomoci, navyše ako lekárka 

pomáhala s riešením rôznych zdravotných problémov a poskytovala psychologickú pomoc 

svojim krajanom.  

Zoznam darcov obsahuje niekoľko desiatok mien a vďaka nim sa podarilo zabezpečiť množstvo 

potravín, hygienických potrieb, oblečenia, obuvi, školských potrieb pre deti, dreva na kúrenie, 

kočíkov, balíčky vecí potrebných pre mamičku do pôrodnice, detských postieľok, posteľnej 

bielizne, kuchynských potrieb, domácich spotrebičov, športových potrieb, hračiek, notebookov, 

mobilov a atď. 

Darcovia pochádzali nie len z Ružomberka a okolia, ale aj z Bratislavy, Košíc, Dolného 

Kubína, Tvrdošína, Trstenej, Námestova, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Vrútok, 

Martina, Banskej Bystrice, atď.  

Ostatní darcovia 

Firma ExpresTlač z Bratislavy darovala nášmu centru omaľovánky s nálepkami pre ukrajinské 

deti, ktoré obsahovali slovenské aj krajinské slová a rodičia v nich zároveň v ukrajinčine našli 

návod ako pomôcť deťom zvládať strach a ako s nimi hovoriť o vojne.  Spolu nám dodali 700 

ks, s ktorými sme sa podelili aj s ukrajinským centrom Spišskej katolíckej charity 

v Ružomberku a ktoré rozdávame deťom dodnes.  

Firma DIXI umožnila ukrajinským umelcom predaj svojich diel na Festivale Pohoda. Témou 

diel bola krása ukrajinských žien. našim dvom dobrovoľníčkam z Ukrajiny, ktorá mali výtvarný 

talent predaj svojich obrazov na festivale Pohoda. Ku každému dielu bol pripojený QR kód 

a návštevníci mohli ich tvorbu podporiť aj finančne prostredníctvom darcovského portálu 

Donio Slovensko. Na festival bolo vybratých len 6 umelcov z utečencov, ktorí momentálne žijú 

na Slovensku, z toho z nášho centra dostali túto možnosť dve. 

Kníhkupectvo Artforum nám poskytlo detské knihy v ukrajinčine. Deti z Ukrajiny mali 

možnosť požičať si knihy a po ich prečítaní ich vrátili, aby urobili radosť ďalším deťom.  

Taktiež sme sa zapojili do iniciatívy dobrovoľníkov, ktorá pomáha zabezpečiť Biblie pre rodiny 

utekajúce z Ukrajiny. Stoja za ňou Adriana Strečanská, František Neupauer a Ľubomíra 

Jurčová. Vďaka tomu sme získali Biblie v ukrajinčine ako aj modlitby matiek a malé gdeonové 

nové zákony. 

Mnoho ďalších firiem či organizácií poskytlo výhody – vstupy zadarmo, kurzy slovenského 

jazyka zdarma, kozmetické balíčky, výtvarné potreby,...  



4 Ubytovanie 

Sprostredkovanie ubytovania pre odídencov má pod palcom Mária Brenkusová. Vďaka 

aktívnemu vyhľadávaniu a spolupráci s Michaelou Ďubekovou a Petrou Kubovčíkovou 

z Liptovského Mikuláša a Marekom Zelnickým z Ružomberka v prvých dňoch vojny priamo 

z hraníc ubytovali viac ako 200 rodín v rôznych kútoch Slovenska. 

Neskôr to boli ďalšie rodiny, ktoré okrem Ružomberka a okolia boli ubytované v Martine 

a okolí, Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Jáne, Malatinách,  Sliači, Zvolene, Banskej 

Bystrici,  Veľkom Krtíši, Hutách, Sološnici,... 

Osobitnou kapitolou bolo ubytovanie pre rodiny, kde boli zvieratá. Neoceniteľnú pomoc nám 

poskytla Veterinárna klinika v Ružomberku, ktorá ponúkla ubytovanie pre tieto rodiny.  

Veľký záujem bol aj o sprostredkovanie tzv. krátkodobého ubytovania, kedy si rodiny 

potrebovali oddýchnuť na jednu dve noci a pokračovali ďalej v ceste za príbuznými (Nemecko, 

Taliansko, Švajčiarsko,...). V tomto smere nám poskytli pomoc Western Penzión 

v Ružomberku – Černovej, Penzión Reny v Likavke a Penzión Blesk v Ružomberku.  

Taktiež sme pomáhali majiteľom s dokumentáciou potrebnou na získanie príspevku za 

ubytovanie osôb, ktoré nadobudli štatút dočasného útočiska. 

5 Spolupráca s organizáciami a štátnymi inštitúciami 

Kto pomôže Ukrajine 

Organizácia Kto pomôže Ukrajine bola prvou organizáciou, s ktorou sme začali spolupracovať. 

Uvedomili sme si, že bez spolupráce s inými organizáciami nebude pomoc efektívna. V máji a 

októbri 2022 nám organizácia Kto pomôže Ukrajina poskytla potraviny a hygienické potreby 

pre odídencov, ktorých váha presahovala viac ako 2000 kg.  

Okrem iného nám poskytli poradenstvo ohľadom fungovania výdajného miesta humanitárnej 

pomoci, ktoré bolo zverejnené na mape pomoci pre odídencov z Ukrajiny. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngXZs3iIQp8GeW4Q68wTHYyRUTgtMgB0

&hl=en_US&ll=49.0830183%2C19.279901900000006&z=18 

Slovenský červený kríž 

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sme odídencom odovzdali poukážky na nákup 

tovaru do Kauflandu pre 20 rodín po 50 € a na nákup do Lidla pre 36 rodín v hodnote 2020 €. 

SČK nám taktiež poskytol materiálnu pomoc: šatstvo, potraviny a hygienické potreby.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngXZs3iIQp8GeW4Q68wTHYyRUTgtMgB0&hl=en_US&ll=49.0830183%2C19.279901900000006&z=18
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngXZs3iIQp8GeW4Q68wTHYyRUTgtMgB0&hl=en_US&ll=49.0830183%2C19.279901900000006&z=18


Mesto Ružomberok 

Mesto Ružomberok uvoľnilo z Transparentného účtu, ktorý bol zriadený na pomoc utečencom 

a na ktorý prispievali obyvatelia mesta 30. júna 2022 sumu 698,45€ a 31. augusta 2022 sumu 

1996,32 €. Financie boli použité na nákup tovaru v CBA Verex.  

OZ Equita 

V auguste 2022 nás oslovilo OZ Equita s ponukou Výjazdnej ambulancie pre komunitu 

odídencov, ktorý do UPaC prichádzali po pomoc. V spolupráci s týmto OZ sme v priestoroch 

UPaC zorganizovali 26. augusta 2022 výjazd mobilnej kliniky pre odídencov, ktorým bola 

poskytnutá zdravotná starostlivosť, boli zrealizované odbery krvi, očkovanie proti Covid 19 a 

bola im poskytnutá psychologická pomoc. Zároveň boli deťom  vydané potvrdenia potrebné 

pre nástup do školských zariadení a boli im predpísané potrebné lieky, ktorí následne v priebehu 

pár dní boli doručené do centra.  Akcie sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí.  

V súčasnosti spolupráca s OZ Equita pokračuje. Odídenci doručia do centra recepty na lieky, 

ktoré následne odošleme do OZ a OZ nám lieky doručí do centra. Lieky sú odídencom vydané 

bezplatne, úhradu za lieky hradí OZ.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku 

UPaC spolupracuje aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku. Ako prví v 

okrese Ružomberok sme s ÚPSVaR v Ružomberku uzatvorili dohodu, v rámci ktorej bolo na 

dobrovoľnícku službu prijatých 10 žien z Ukrajiny. Boli to väčšinou ženy, ktoré si pôvodne 

prišli do UPaC po pomoc a následne sa ponúkli, že budú v centre pomáhať pri triedení zbierok 

šatstva, domácich a školských potrieb, hračiek, kočíkov,... a tiež pri výdaji potravín, 

hygienických potrieb a pod.. Následne sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zapojili do aktivít 

organizovaných UPaC. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok 

Pre oddelenie cudzineckej polície v Ružomberku sme v čase najväčšieho náporu okrem 

sprostredkovania tlmočníkov zabezpečili predovšetkým potraviny a rozličnú materiálnu pomoc 

(deky, termosky, hračky,...). 



OZ Tri Malatiny 

V spolupráci  OZ Tri Malatíny a ich výdajným miestom humanitárnej pomoci sme zabezpečili 

výmenu potrebnej materiálnej pomoci.  

Farská charita Ružomberok 

Významnou mierou nám počas niekoľkých mesiacoch pomáhala aj Farská charita Ružomberok, 

ktorá okrem finančnej pomoci vo výške 1400 €, nám každý týždeň sprostredkovala chlieb, 

pečivo, ovocie a zeleninu darovaných obchodným reťazcom.  

IPčko 

V auguste sme nadviazali spoluprácu s Ipčkom, Ipčko.sk (https://ipcko.sk/), ktoré pôsobí  

v oblasti poskytovania psychologickej pomoci (nie len) v online priestore, prevádzkuje chatovú 

a e-mailovú poradňu a takisto niekoľko telefonických liniek pomoci. Svoje služby poskytuje 

klientom bezplatne a anonymne. Odídencov sme prostredníctvom rôznych materiálov 

umiestnených v našom centre informovali o bezplatnej a anonymnej ukrajinskej linke pomoci 

(0800 500 888), kde je možné dostať psychologickú pomoc v ukrajinskom jazyku, prípadne je 

aj možnosť sa dohodnúť aj na iných formách pomoci (video hovor alebo e-mailové 

poradenstvo). 

 

Pomoc priamo na Ukrajine 

V spolupráci s pánom Aleksandrom Makovieckim posielame oblečenie, deky či posteľnú 

bielizeň podľa aktuálnych možností priamo na Ukrajinu. 

6 Aktivity pre odídencov 

ZŠ Zarevúcka 

V spolupráci so ZŠ Zarevúcka v Ružomberku sme zorganizovali nasledovné aktivity:  

V máji 2022 sme sa zúčastnili aktivitz  „Kúp si desiatu“. Dobrovoľníčka Mária Brenkusová 

spolu s ukrajinskými ženami ako aj zástupcami ZŠ Zarevúcka upiekli rôzne sladké a slané 

dobroty, ktoré si následne mohli zakúpiť žiaci, pedagógovia a zamestnanci základnej školy. 

https://ipcko.sk/


Výťažok z predaja v hodnote 708,20€ bol poukázaný na Transparentný účet mesta 

Ružomberok, ktorý bol zriadený na pomoc odídencom. 

V máji sme sa opäť zúčastnili akcie na tejto základnej škole. Aj v tomto prípade si deti mohli 

kúpiť desiatu a tak prispieť na dobrú vec . Tento krát naše ukrajinské dobrovoľníčky spolu 

s dobrovoľníčkami z nášho UPaC napiekli rôzne dobroty. Vyzbieralo sa 607,10€, za ktoré sa 

na žiadosť našich ukrajinských dobrovoľníčok nakúpil zdravotnícky pre ukrajinských vojakov. 

Zakúpil sa nasledovný materiál: 15 kusov turniketov (škrtidiel), Celox – špeciálny prášok na 

zastavenie krvácania (10 kusov), bandage Israel – tlakové obväzy určené na poranenia končatín 

(20 kusov), Abdominal bandage – špeciálne obväzy pri veľkých poraneniach brucha (10 

kusov). 

Ďalšou aktivitou bol v júni „Jarmoček“. Ukrajinské dobrovoľníčky opäť spolu  

s koordinátorkou pomoci Ukrajincom  Slávkou Rišovou a dobrovoľníčkami Máriou 

Brenkusovou a Vlastou Hrovat  ako aj so zástupcami ZŠ Zarevácka upiekli rôzne sladké a slané 

dobroty. Ich predajom sme získali sumu 637€ jún 2022, ktorá bola následne rozdelená 

dobrovoľníčkam z Ukrajiny. 

Galéria Ľudovíta Fullu 

V Galérii Ľudovíta Fullu sme sa v máji zúčastnili Šikovného trhu v Galérii v rámci akcie Noc 

múzeí a galérii, kde naše ukrajinské dobrovoľníčky mali možnosť predať svoje výrobky 

a zároveň napiekli tradičné dobroty. Výťažok 534 € bol venovaný týmto ukrajinským ženám. 

Ani nechoď fest 

20. augusta 2022 sme sa s dobrovoľníčkami z Ukrajiny zúčastnili akcie Ani nechoď fest, ktorý 

organizovalo OZ Plejády. Akcia sa konala v Ružomberku a úlohou žien z Ukrajiny bolo upiecť 

a uvariť tradičné ukrajinské jedlá. Naše ukrajinské dobrovoľníčky taktiež uvarili bezmäsitý 

boršč a mäsitý bograšč, ktoré návštevníkom veľmi chutili. Výťažok z predaja bol opäť 

rozdelený dobrovoľníčkam z Ukrajiny.  

Pôvodný zámer organizátorov zorganizovať zbierku potravín pre odídencov z Ukrajiny sme 

odmietli a potraviny sme posunuli rodinám v núdzi.  

Deň detí v Čutkovej doline 

V spolupráci s Katedrou cudzích jazykov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a pani 

Rosangelou Liberttiny, ktorá sprostredkovala finančnú pomoc od detí z Talianska pre deti  



z Ukrajiny, sme zorganizovali v Čutkovej doline Deň detí pre deti z Ukrajiny. Okrem tradičného 

boršču a iných tradičných ukrajinských dobrôt si deti opekali špekačky a študenti Katedry si 

pre ne pripravili program plný zábavy a hier. 

7 Zbierky a projekty 

Donio Slovensko 

Cez darcovský portál Donio Slovensko boli zorganizované dve zbierky. 

Zbierka pre Irynu Oleniuk, študentku Katolíckej univerzity, ktorá je sirota a stará sa o svojho 

14 ročného brata Nazara. Nazar bol súdom zverený do starostlivosti Iryny, no keďže sú cudzí 

štátny príslušníci, nemajú nárok na žiaden z príspevkov na náhradnú starostlivosť. Financie  

zo zbierky sú určené na úhradu nájmu a životných potrieb Nazara. Vyzbieraná suma 4315 € 

bola prevedená priamo na osobný účet Iryny. 

Zbierka na pomoc utečencom  z Ukrajiny. Bola vyzbieraná suma 2705 € bola určená  

na zabezpečenie obedov, pitného režimu pre dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorí v tom čase 

vykonávali svoju činnosť bez nároku na odmenu. Ďalej boli finančné prostriedky určené   

na nákup potravín a hygienických potrieb pre utečencov.  

Žilinský samosprávny kraj 

V máji 2022 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu 

ŽSK.  Projekt mal názov „Potravinová banka v Ružomberku“. Bola nám poskytnutá dotácia vo 

výške 1000€. Hlavným cieľom projektu bolo pomocou materiálnej služby „Potravinovej 

banky“ pomôcť utečencom z Ukrajiny cez zjednodušený prístup k základným potrebám 

vytvoriť všeobecne prospešný typ služby pre komunitu.  

Konferencia biskupov Slovenska 

V júni 2022  sme podali žiadosť o poskytnutie grantu  na projekt s názvom  Podpora pomoci 

utečencom z Ukrajiny prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti študentov Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. V októbri 2022 nám bol Konferenciou biskupov Slovenska 

poskytnutí grant vo výške 10000€.  V rámci projektu bolo v roku 2022 

zorganizovaných  niekoľko aktivít: 

Beánia Katolíckej univerzity – pomoc pri príprave a organizácii podujatia prostredníctvom 

dobrovoľníckej činnosti študentov KU, účasť na podujatí a vystúpenie v rámci programu 



Odpustová slávnosť- pomoc pri príprave podujatia v spolupráci so zamestnancami UPaC a 

študentmi – budovanie spoločenstva, kontaktov , účasť na akcii 

Pečenie medovníkov s Majkou (4x) – medovníky boli použité ako poďakovanie  

pre dobrodincov. 

Pečenie oblátok s Maťkou – Líštičkou – 1x, následne 6 x pod vedením zamestnancov UPaC. 

Upečené oblátky boli použité ako poďakovanie pre dobrodincov, vedenie mesta a univerzity. 

Adventný Krakov – púť zamestnancov a študentov Katolíckej univerzity, zamestnancov UPaC, 

študentov dobrovoľníkov  a členov rodín dobrovoľníkov z Ukrajiny v rámci projektu s cieľom 

budovania spoločenstva a vytvorenia trvalejších väzieb potrebných pre začlenenie sa odídencov 

do spoločnosti. Program pozostával z prehliadky Sanktuária Božieho Milosrdenstva (kde bola 

slúžená sv. omša) prehliadka Centra Jána Pavla II. s výkladom  

o. Jozefa Žvandu (tlmočenie študentov – dobrovoľníkov do ukrajinského jazyka).  Nasledovala 

prehliadka  mesta Krakov a adventných  trhov. 

Mikuláš pre deti z Ukrajiny – 6. 12. 2022 – program zabezpečili študenti Katolíckej univerzity, 

zúčastnilo sa ich  30 ukrajinských detí spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi. 

Výdaj vianočnej humanitárnej pomoci – v dňoch 15. a 16. decembra 2022 (výdaj humanitárnej 

pomoci na mesiac, tzn. väčšie množstvo = základný balíček, potreby na pečenie, ovocie a 

drobnosti pre deti). 

8 Iná spolupráca 

Nadácia Allianz 

Vďaka kontaktom, ktoré sme získali počas fungovania výdajného miesta humanitárnej pomoci 

nás oslovila Nadácia Allianz s ponukou darovania materiálnej pomoci z ručenia svojej centrály 

v Bratislave. Boli nám darované elektrospotrebiče, bytové textílie a domáce potreby. 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 

Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s. nám z rovnakého dôvodu darovala elektrospotrebiče 

a väčšie množstvo kancelárskeho nábytku.  

 



9 Sumár pomoci 

Od marca 2022 sme poskytli pomoc spolu viac ako 200 rodinám (niektorým opakovane každý 

týždeň). Spolu to viac ako 250 dospelých a 300 detí. Z celkového počtu bolo 12 osôb  

s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Počas roku 2022 sme vydali viac ako 4500 kg potravín a viac ako 1200 kg inej humanitárnej 

pomoci (hygiena, oblečenie, obuv, hračky, kočíky, športové potreby,...) .  

Ubytovali sme spolu 626 osôb a s nimi aj 22 zvierat v rôznych kútoch Slovenka.  

Absolvovali sme nespočetné množstvo telefonátov, rozhovorov, niekoľkokrát nám volali 

z Cudzineckej polície často aj v noci, že potrebujú niekoho ubytovať, strávili sme množstvo 

hodín na internete, prebdeli nejednu noc...  

Sú to však len čísla, ktoré v skutočnosti nič neznamenajú. Omnoho dôležitejšie je prijatie, 

podanie pomocnej ruky, úsmev dieťaťa tešiaceho sa z novej hračky, detský smiech ozývajúci 

sa na našich chodbách pri stretnutí s inými deťmi, slzy dojatia pri preberaní pomoci, pocit 

spolupatričnosti a solidarity ... jednoducho byť človekom. 

  



10 Galéria 

Zbierky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Potraviny a hygienické potreby  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň detí v Čutkovej doline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beánia KU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš pre deti z Ukrajiny 

 

 

Noc múzeí v Galérii Ľudovíta Fullu 

 

 

 

ZŠ Zarevúcka Ružomberok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Pečenie medovníkov s Majkou 

 

 

Adventný Krakov 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani nechoď fest   



Rodiny 

 

 

 

 

  



Pomoc na Ukrajine 

 

 

 

 

 


