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STRANA 1

ROK VÝZIEV A NÁDEJE
Milí dobrovoľníci, drahí priatelia,
Už druhý rok sa celý svet borí s pandémiou, ktorá niekoľkonásobne postihuje ľudí, ktorí už aj
predtým boli na okraji spoločnosti - či už ide o tých so zdravotným znevýhodnením, ľudí bez
domova, opustených seniorov, či mnohých ďalších.
Som veľmi hrdý, že vďaka Vám, našim dobrovoľníkom, partnerom a podporovateľom, sme aj
v tomto roku mohli aspoň čiastočne ich utrpenie zmierniť. V roku 2021 sme rozdistribuovali
viac ako 25 tisíc obedov pre opustených seniorov - denne až priamo do ich príbytkov.
Takmer 10 tisíc teplých jedál sme tiež vydali pre ľudí bez domova. Naši dobrovoľníci strávili
množstvo hodín vytváraním nezabudnuteľných zážitkov pre mladých ľudí so zdravotným
znevýhodnením, ktorí by inak patrili k tým “zabudnutým”.
Na Slovensku sme privítali Pápeža Františka a zabezpečili celoživotný zážitok viac ako 700
hendikepovaným návštevníkom Svätej omše v Šaštíne. Som si istý, že posolstvá Svätého
otca budú ešte dlho rezonovať vo viac ako stovke našich dobrovoľníkov, ktorí boli prítomní v
službe.
Spustili sme prípravu a realizáciu nového veľkého projektu - výstavbu komunitného centra
pre Rómov v Topoľčanoch, ktorého učebne privítajú prvých návštevníkov už budúci rok.
Práve mnohé rómske deti boli jedni z tých, ktoré pandémia a najmä ňou spôsobené
dištančné online vyučovanie najviac znevýhodnilo, nakoľko nemajú prístup k počítaču a
internetu.
Všetci vnímame, že práve pandémia, ktorá mnohých v rámci bežných denných činností
spomalila a limitovala príležitosti na socializáciu, nám na druhej strane ukázala, že jednou z
možností, ako byť v blízkosti iných ľudí a zároveň dať hlbší zmysel tomu, čo robíme, je práve
pomoc druhým.
Milí priatelia, ešte raz Vám v mene Maltézskej pomoci Slovensko a všetkých, ktorým
pomáhame, srdečne ďakujem za Vašu podporu a obetavosť. V týchto zložitých časoch totiž
pre ľudí v núdzi môžeme byť nádejou, v ktorú ani nedúfali - a rovnako aj oni pre nás.
“Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, kresťanmi,
ktorí vedia svojím životom ukázať krásu Evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú
odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť,
ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne
formy sebectva.”
Nech sú tieto slová Svätého Otca pre nás veľkým povzbudením pokračovať v 900-ročnej misii
Maltézskeho rádu pomoci trpiacim bez ohľadu na ich rasu, národnosť či vierovyznanie.
Prajem Vám šťastný Nový rok 2022 a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

JUDr. Július Brichta
Prezident
Maltézska pomoc Slovensko

STRANA 2

N Á V Š T E V A P Á P E ŽA FR A NT IŠK A
A P O M O C H END I K E P O VA NÝ M
Maltézska pomoc Slovensko sa aktívne podieľala na organizácii septembrovej návštevy
pápeža Františka na Slovensku. Jej dobrovoľníci boli aktívni už od prípravnej fázy, cez účasť
na službe v Dóme sv. Martina až po samotnú záverečnú Svätú Omšu v Šaštíne.
Počas prípravnej fázy, ktorá sa začala ešte v letných mesiacoch, naši mladí dobrovoľníci
strávili viac ako 70 hodín registráciou tisícok ľudí so zdravotným znevýhodnením,
zahraničných hostí a novinárov, ktorí sa zúčastnili návštevy. Dobrovoľníci takisto participovali
na finalizácii registrácií dobrovoľníkov, ktorá prebiehala posledné dni pred príchodom
pápeža.
Maltézska pomoc Slovensko tiež zabezpečovala organizáciu davu a kontrolu Covid passov a
pozvánok účastníkov stretnutia pápeža so zasvätenými osobami v Dóme sv. Martina. Naši
dobrovoľníci pomáhali s kontrolou pri vstupe, s usadením v Katedrále a boli počas celého
podujatia pripravení poskytnúť v spolupráci so zdravotníkmi a záchrannou službou prvú
pomoc. Dobrovoľníckej služby v Dóme sa zúčastnilo 45 dobrovoľníkov Maltézskej pomoci.
Viac ako 100 dobrovoľníkov sa staralo o sektor pre zdravotne znevýhodnených ľudí počas
záverečnej Svätej omše so Svätým otcom v Šaštíne. Naši dobrovoľníci už od 4:30 hod. ráno
asistovali približne 700 hendikepovaným návštevníkom s parkovaním, presunom do pre
nich určeného sektora, pomáhali sme počas celej Svätej omše a následne aj pri odchode z
areálu a návrate na parkovisko. Maltézska pomoc Slovensko zároveň v spolupráci so
zdravotným tímom nemocnice Milosrdných bratov mala pri sektore aj stan s lekárskou
pomocou.

VÝSLEDKY
VIAC AKO 100 DOBROVOĽNÍKOV V SLUŽBE

POMOC 700 ĽUĎOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

SPROCESOVANIE TISÍCOK REGISTRÁCIÍ

STRANA 3

STRANA 4

P R I P R A V U J E M E NO VÉ K O MU NIT NÉ
CENTRUM PRE RÓMOV
Maltézsky rád prevádzkuje v 8 krajinách strednej a východnej Európy už 22 centier zameraných
na pomoc Rómom. Sme hrdí, že na Slovensku sa nám prvé komunitné centrum v Orechovom
dvore pri Nitre podarilo vybudovať v spolupráci s mestom Nitra už v roku 2014 a druhé sa
momentálne buduje v Topoľčanoch.
Hlavným cieľom Maltézskej pomoci Slovensko je nielen vybudovanie, ale najmä dlhodobá
prevádzka centier, s cieľom integrácie Rómov a medzikultúrneho dialógu. Zakladanie a
prevádzka komunitných centier je totiž jednou z efektívnych možností riešenia problematiky
marginalizovaných rómskych komunít, ktorá v sebe zahŕňa komplexné riešenie. Komunitné
centrá ponúkajú predškolské vzdelávanie rómskych detí, výučbu základným sociálnym a
hygienickým návykom či rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k zdravému tráveniu voľného času
prostredníctvom rôznych krúžkov. Ťaktiež zabezpečujú výučbu základných návykov
starostlivosti o deti pre ich matky a poskytujú priestor, kde môžu oprať oblečenie či napiecť.
Príprava centra v Topoľčanoch je už v plnom prúde - momentálne prebiehajú prípravné a
čistiace práce, s ktorými nám pomáhajú miestni Rómovia a v prvom štvrťroku 2022 by sme
mali dostať stavebné povolenie. Predpokladáme, že v roku 2022 by sme už mohli otvoriť prvé
učebne a miestnosti pre záujmovú činnosť. Celkové ukončenie prestavby, ktorá bude stáť rádovo
státisíce eur, očakávame v roku 2024, kedy bude prístupná aj na ďalšie účely, ktoré nám pomôžu
financovať dlhodobú prevádzku.
Projekt je financovaný z grantu od Globálneho fondu pre zabudnutých ľudí a zo zdrojov od
súkromných donorov.

STRANA 5

N A Ď A L E J P O M Á HA M E
O D K Á Z A N Ý M SE NI O R O M
Už viac ako 5 rokov každý pracovný deň rozvážajú naši dobrovoľníci obedy pre seniorov v
Bratislave, ktorí si kvôli svojmu zdravotnému alebo finančnému stavu nedokážu zabezpečiť
aspoň jedno teplé jedlo denne. Každý deň navštívime viac ako 120 domácností a mnohokrát
sme jedinou spoločnosťou, ktorú títo opustení ľudia majú.
Každý rozvoz má jasný systém - dedikovaní šoféri sa stretnú s dobrovoľníkmi pri Modrom
kostolíku v Bratislave. Tri posádky (každá pozostáva zo šoféra a dobrovoľníka) vyrážajú
vyzdvihnúť predbalené obedy, pripravia balíčky obsahujúce polievku a hlavné jedno a naložia
ich do auta. Jedlo, ktoré si seniori vopred objednali z ponúknutého menu, im prinesieme
priamo domov, prípadne necháme pred dverami. K obedu samozrejme nezabudneme pridať
milé slová a úsmev, ktoré sú pre opustených ľudí mnohokrát to najcennejšie.
Od začiatku pandémie sme museli zaviesť nové procesy, aby sme ochránili seniorov, ktorí
patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva - doručenie je bezkontaktné a dodržiavame
najprísnejšie hygienické opatrenia, vrátane nosenia ochranných pomôcok a pravidelnej
dezinfekcie nielen našich rúk, ale aj áut.
Ročne sme takto doručili viac ako 25 tisíc obedov a sme vďační Globálnemu fondu pre
zabudnutých ľudí, Mestskej časti Bratislava-Staré mesto, Nadácii Slovenskej sporiteľne a
spoločnosti Todos, vďaka ktorým môžeme tento projekt realizovať. Nakoľko ohrozených
seniorov pribúda, projekt postupne plánujeme rozšíriť.

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY
ôlkkôkôkôkô

VIAC AKO 25.000 OBEDOV ROČNE PRE 120 ODKÁZANÝCH
SENIOROV

NAŠI DOBROVOĽNÍCI BOLI V TERÉNE 251 DNÍ V ROKU

V BRATISLAVE AKTUÁLNE ROZVÁŽAME OBEDY V STAROM MESTE,
RUŽINOVE A V NOVOM MESTE, SLUŽBU PLÁNUJEME ROZŠÍRIŤ

STRANA 6

STRANA 7

Ľ U D IA B E Z D O M O VA NÁ S
P O T R E B U J Ú VI A C, NE Ž
K E D Y K O Ľ V EK P R E D T Ý M
Už od roku 2017 dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pravidelne vydávajú teplé obedy
ľuďom bez domova. S prebiehajúcou pandémiou, ktorá marginalizované skupiny obyvateľstva
vrátane ľudí bez domova vytlačila ešte viac na okraj, je táto služba o to potrebnejšia.
Obedy sa štandardne vydávajú medzi 12. a 13. hodinou pred kostolom sv. Alžbety na Špitálskej
ulici v Bratislave. V zimnom období, ktoré je obvykle pre ľudí bez domova mimoriadne náročné,
výdaj prebieha v stredy a nedele; počas teplejších mesiacov každú stredu. Zakaždým pre viac
ako 150 ľudí. Popri Nitre, kde výdaj jedla funguje už od roku 2018, sa nám v decembri projekt
podarilo rozšíriť aj do Trenčína, kde sú obedy rozdávané každú sobotu v čase od 12.30 do 13.30
vedľa Štatistického úradu SR, na takzvanom “parkovisku pod mostom”. Doterajšie výdaje v
Trenčíne navštívili desiatky ľudí bez domova a sme si istí, že počty sa postupne značne navýšia.
Výdaj stravy sa uskutočňuje za dodržania prísnych hygienických opatrení. Okrem teplého
obeda, ovocia, pečiva, sladkostí a vody dostávajú ľudia bez domova aj teplé oblečenie, čiapky,
ponožky a rukavice, ktoré sú najmä v zimnom období viac než potrebné. Taktiež nechýba ani
zabezpečenie ochranných pomôcok, ako sú respirátory, rúška a dezinfekcia.
Je dôležité pripomínať si, že práve títo zraniteľní a mnohokrát prehliadaní ľudia by mali byť v
popredí záujmu spoločnosti. Preto sme radi, že projekt môžeme realizovať s podporou
Globálneho fondu pre zabudnutých ľudí, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ESET, Tesco. V Bratislave aj v Trenčíne je taktiež
kľúčová spolupráca s Mestskou políciou, ktorá dohliada na hladký a bezpečný priebeh výdajov.

VÝSLEDKY
ôlkkôkôkôkô

ROZDANÝCH TAKMER 10.000 OBEDOV ROČNE

ROZŠÍRENIE VÝDAJA DO TRENČÍNA
PRAVIDEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ O TEPLÚ STRAVU PRE TAKMER 200
ĽUDÍ BEZ DOMOVA
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STRANA 9

MALTACAMP 2021 N E Z A B U D N U T E Ľ NÉ ZÁ ŽI T K Y A J
N A P R IE K P A ND É M I I
Aj tento rok organizovali dobrovoľníci letný tábor pre
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Za
zážitkami vyrazili začiatkom augusta a ich cesta viedla
na Šachtičky pri Banskej Bystrici. “Mini” MaltaCampu
sa zúčastnilo spolu 25 ľudí, ktorí sa v rámci platných
protipandemických opatrení ubytovali na chate
neďaleko lyžiarskeho strediska.
V areáli chaty bolo možné využívať piknikové stoly s
lavičkami, na ktorých mladí s obľubou vykonávali
rôzne kreatívne činnosti, alebo sa rozprávali a jedli.
Viac aktívni mohli ísť na ihrisko za chatou, kde hrávali
futbal a basketbal, niekedy aj vybíjanú či bedminton.
Skupinka bola dobre vybavená aj vlastným grilom, na
ktorom sa pripravovalo jedlo takmer každý večer.
Počas týchto večerov mohli mladí tancovať do rytmov
hudby v jedálni, ktorá po večeri slúžila ako tanečný
parket, ktorého atmosféru dotvárali svetelné reflektory
a dymový zahmlievač.
V chate sa nachádza aj spoločenská miestnosť, kde sa
takmer stále hrával stolný tenis, na poschodí sa
takmer bez prestávky hral biliard. Medzi aktivity sa
zaradilo aj maľovanie na tričká a nafukovanie
tvarovacích balónov. V blízkosti sa dalo chodiť na
kratšie či dlhšie turistiky a po večeri na vedľajšej chate
sa dala vychutnať káva s výhľadom na okolitú prírodu.
Rovnako bol k dispozícii aj wellness s bazénom a
saunami.
Jeden z dní mladí strávili v neďalekej Španej doline,
kde turistikou strávili príjemný deň. V nedeľné
dopoludnie zavítali na návštevu kaplán Maltézskeho
rádu Mons. Tibor Hajdu či niektorí členovia Rádu, ktorí
s mladými prežili Svätú omšu plnú hudby a spevu. Po
omši
nasledoval
spoločný
obed
pripravený
dobrovoľníkmi. Nasledujúce ráno prebehlo balenie a
presun domov, kde sa dobrovoľníci lúčili s mladými,
ale nie nadlho. Veríme, že čoskoro budeme môcť
opätovne absolvovať aj medzinárodný MaltaCamp
spoločne s našimi priateľmi z celého sveta.

STRANA 10

P R E D I Z O L Á CI O U JE P O TR E B NÉ
C H R Á N I Ť T Ý CH
N A J Z R A N I T EĽ NE JŠÍ CH
Mládežnícka skupina Maltézskej pomoci Slovensko aj tento rok pravidelne organizovala
stretnutia s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa konajú na centrále
Maltézskej pomoci Slovensko na Jakubovom námestí v Bratislave.
Naši mládežníci sa spoznávajú s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením najmä počas
celosvetových letných táborov MaltaCamp určených pre ľudí do 30 rokov. Keďže tieto tábory sa
konajú vždy len raz do roka, mládežníci z Maltézskej pomoci Slovensko prišli v roku 2020 s
nápadom pravidelných osobných stretnutí (pokiaľ to situácia dovoľuje), na ktorých sa utužujú
priateľské vzťahy a buduje sa odhodlaný kolektív pripravený pravidelne vytvárať priestor pre
spoločenské aktivity zamerané na zdravotne znevýhodnených. Jednou zo základných potrieb
človeka je totiž pocit, že je milovaný, že má priateľov, rovesníkov, s ktorými môže zdieľať svoje
radosti, ale aj starosti. Tešíme sa, že naši mladí tak dokázali vytvoriť súdržné spoločenstvo
priateľov, ktorí sú si vzájomne naporúdzi.
V roku 2021 sa uskutočnilo spolu 8 takýchto stretnutí. Počas zhovievavého počasia sa konajú
vonkajšie grilovačky, na ktorých sa veľa je, rozpráva, či dokonca spieva. Keď počasie nie je až
také príjemné, stretnutia sa odohrávajú vo vnútorných priestoroch centrály, kde je k dispozícii
stolný futbal, spoločenské hry, premietačka a karaoke. Osobné stretávania v tomto roku občas
prekazila zhoršujúca sa pandemická situácia, tak ich nahradili videokonferencie, aby mladí so
zdravotným znevýhodnením vedeli, že sa na nich nezabúda.

STRANA 11

N O V Í D O B R O VO Ľ NÍ CI P OSIL NIL I
NAŠE RADY
Po množstve hodín strávených pomocou ľuďom v
núdzi
Komisia
schválila
prijatie
21
nových
dobrovoľníkov, odteraz oficiálnych členov Maltézskej
pomoci. Čestné členstvo Maltézskej pomoci Slovensko
bolo udelené aj H.S.H. Dr. Alfred Prinz von SchönburgHartenstein, veľvyslancovi Maltézskeho Rádu na
Slovensku. Noví dobrovoľníci sa zaviazali, že dedikujú
svoj čas a energiu boju proti ôsmym utrpeniam
ľudstva, ktoré reprezentuje osemcípy Rádový kríž choroba a hlad, vina a nedôvera, opustenosť a strata
domova, neláskavosť a ľahostajnosť. Omšu spojenú s
prijatím, ktorá sa v zmysle tradície konala 24. júna na
sviatok Svätého Jána Krstiteľa, patróna Maltézskeho
Rádu, celebroval bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský spoločne s Mons. Tibor
Hajdu, kaplán Rádu na Slovensku a ďalšími kňazmi.
Okrem
nových
registrovaných
členov
nás
mimoriadne
teší
záujem
desiatok
nových
dobrovoľníkov, ktorých pritiahla naša činnosť a začali
sa angažovať v jednotlivých projektoch. Momentálne
aktívne pracujeme na príprave kurzov a školení pre
dlhodobých, ako aj nových dobrovoľníkov, ktoré ich
naučia poskytnúť prvú pomoc, organizovať davy počas
hromadných podujatí, či umožnia vzdelávať sa v
základoch sociálnej práce a práce s ľuďmi so
zdravotným znevýhodnením. Práve tieto kurzy
zabezpečia, že naši dobrovoľníci poskytnú adresnú
pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

STRANA 12

S M E T A M , K D E NÁ S P O T R E B UJÚ
Okrem našich dlhodobých projektov sa dobrovoľníci
počas tohto roka aktívne zapájali aj do rôznych ďalších
aktivít:
Zapožičali sme stan nemocnici v Nitre, ktorý slúži
ako čakáreň.
V prípade priaznivej pandemickej situácie sme
pomáhali pri cirkevných podujatiach a organizovali
prvonedeľné agapé v Kostole Najvätejšej Trojice v
bratislavskom Podhradí.
Podporili sme aktivity nitrianskeho hospicu, kde
pomáhame pri sprievode ľudí, či pripravili
slávnostný obed pre ľudí v núdzi prespávajúcich v
azylovom dome v Nitre.
Organizovali sme viaceré zbierky šatstva pre ľudí
bez domova.
Drobným darčekom sme potešili ďalšiu časť ľudí, na
ktorú sa mnohokrát zabúda - ženy vo väznici. Naši
dobrovoľníci aj tento rok pripravili balíčky pre
odsúdené v ženskej väznici v Nitre, ktoré im
odovzdal väzenský kaplán. Táto iniciatíva je v
súlade s dlhodobou tradíciou Maltézskeho rádu
práce s väzňami, trestanými osobami a ich
rodinami s cieľom zmierňovať ďalekosiahle
následky trestu odňatia slobody, akými sú dopad na
rodinné vzťahy, mentálne a fyzické zdravie,
vyhliadky na nové zamestnanie alebo následné
finančné zabezpečenie.

C

STRANA 13

C H C E T E P O M Ô CŤ ?

STAŇTE SA
DOBROVOĽNÍKOM

POSKYTNITE
FINANČNÚ PODPORU

V dnešnej dobe je čas a ochota pomôcť často to
najdôležitejšie, čo človek môže darovať. Pred tým,
ako sa človek rozhodne požiadať o členstvo v
organizácii ako registrovaný dobrovoľník, má
možnosť si počas takzvaného skúšobného roka
nezáväzne vyskúšať túto činnosť na jednom alebo
viacerých projektoch organizácie. Po absolvovaní
skúšobného
roka
a
splnení
podmienok
(absolvovanie kurzu prvej pomoci, školení, získaní
odporučenia iného člena, a pod.) má možnosť
požiadať Komisiu pre prijímanie o registrované
členstvo v Organizácii.

Naše charitatívne aktivity sú financované výlučne z
grantov,
dotácií
a
príspevkov
sponzorov,
predovšetkým z oblasti profesionálnych nadácií,
individuálnych darcov a slovenských spoločností,
primárne
z
bankového,
poisťovacieho,
potravinárskeho a obchodného sektora. Sme
taktiež otvorení príspevkom vo forme adresnej
materiálnej pomoci.

Registrovaný dobrovoľník sa prijatím stáva
riadnym členom Maltézskej pomoci Slovensko
(netreba zamieňať s členstvom v Maltézskom
ráde) a môže nosiť pri výkone svojej činnosti
typickú dobrovoľnícku uniformu a zaradiť sa tak
medzi viac ako 100 tisíc registrovaných
dobrovoľníkov Maltézskeho rádu po celom svete.

Vopred ďakujeme za Vašu veľkorysosť a podporu
našich charitatívnych aktivít.

Účtovné závierky Maltézskej pomoci Slovensko sú
pravidelne auditované nezávislým auditorom,
spoločnosťou KPMG Slovakia.

Prispieť môžete jednorazovo alebo pravidelným
prevodom na náš bankový účet:

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2314 2055
SWIFT: TATRSKBX
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Z V R C H O V A NÝ M A L T É Z S K Y R Á D
Zvrchovaný
Maltézsky
rád
je
jednou
z najstarších inštitúcií západnej civilizácie. Vo
svojej duálnej povahe existuje ako rád
Katolíckej cirkvi od roku 1113
a zároveň
udržiava ako subjekt medzinárodného práva
diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi,
s Európskou úniou a má status stáleho
pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je
neutrálny, nestranný a apolitický.
Maltézsky rád je aktívny v 120 krajinách sveta,
kde sa stará o núdznych prostredníctvom
zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej práce.
Široký okruh sociálnych projektov Rádu
zabezpečuje každodenne stálu podporu pre
zabudnutých a marginalizovaných členov
našej spoločnosti. Popri svojich charitatívnych
aktivitách v rozvinutých krajinách západného
sveta sa Rád osobitne venuje pomoci ľuďom,
ktorí sa nachádzajú sa v strede ozbrojených
konfliktov a prírodných katastrof, poskytujúc
im
zdravotnú
starostlivosť,
pomáha
utečencom a
vykonáva distribúciu liekov
a základných pomôcok na prežitie. Po celom
svete je Maltézsky rád oddaný ochrane ľudskej
dôstojnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú,
bez
ohľadu
na
ich
pôvod,
rasu
či
vierovyznanie. Maltézsky rád prevádzkuje
početné nemocnice, zdravotnícke centrá,
školy a ústavy odbornej pomoci. Nie je závislý
od žiadneho iného štátu a inej vlády.

FOTO: Prevádzka prvej nemocnice maltézskeho rádu, 11. storočie,
Jeruzalem

FOTO:Zdravotná pomoc počas Prvej svätovej vojny

MALTÉZSKY RÁD NA SLOVENSKU
Na Slovensku vykonáva Maltézsky rád svoje
aktivity prostredníctvom troch oficiálnych
inštitúcií:

FOTO: Vlajka Maltézskeho rádu pred sídlom Euróskej komisie,
Brusel

Veľvyslanectvo Rádu v SR
Organizácia členov Maltézskeho
Slovenskej republike (SOMOS)

rádu

v

Maltézska pomoc Slovensko
FOTO: Aktuálne hlavné sídlo Maltézskeho rádu sa nachádza v Ríme
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M A L T É Z S K A P O M O C S L O VE NSK O
Maltézska
pomoc
Slovensko
je
mimovládna
organizácia registrovaná na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky prostredníctvom ktorej sú
vykonávané charitatívne, humanitné a zdravotnícke
aktivity Rádu v SR. Je zároveň jedinou oficiálnou
charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu na
Slovensku.
Maltézska pomoc Slovensko sa skladá z členov
Maltézskeho rádu žijúcich na Slovensku a z viac ako
100 registrovaných a vyškolených dobrovoľníkov.
Všetci pravidelne venujú svoj čas a schopnosti na
pomoc núdznym. Práve obetavá
dobrovoľnícka
práca predstavuje jadro činnosti organizácie. Tá je v
prípade potreby a v závislosti od charakteru danej
činnosti
dopĺňaná
profesionálnou
pomocou
odborníkov.
Členovia Maltézskeho rádu ako aj celé vedenie
organizácie vykonávajú svoju činnosť na báze
čestných funkcií bez nároku na honorár. Organizácia
svoju činnosť financuje predovšetkým z darov
individuálnych sponzorov a spoločností, pričom
použitie
finančných
prostriedkov
podlieha
vnútornému systému kontroly a externému auditu
renomovaných auditorských spoločností.

FOTO: Dobrovoľníci v službe pri prevádzke sektora pre ľudí s
hendikepom

FOTO: Charitatívny vianočný punč, Vianočné trhy, Bratislava

HLAVNÉ AKTIVITY
Na Slovensku sa venujeme viacerým dlhodobým
charitatívnym projektom:
Denný rozvoz stravy pre odkázaných seniorov v
Bratislave
Pravidelný výdaj jedla a šatstva pre ľudí bez
domova v Bratislave, Nitre a Trenčíne
Komunitné
centrá
pre
Rómov
s
cieľom
vzdelávania a integrácie
Pomoc
hendikepovaným
pri
hromadných
podujatiach
Podujatia a letné tábory pre mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením
Vianočné a adventné charitatívne stánky v
Bratislave a Nitre
Mimo pravidelných aktivít pomáhame vždy, keď je to
možné a potrebné – boli sme na hraniciach počas
utečeneckej krízy, asistujeme v nemocniciach počas
pandémie
COVID-19
a
dodávame
chýbajúci
zdravotnícky materiál.

FOTO: Stály projekt MPS starostlivosti o rómske deti v
komunitnom centre, Orechov dvor Nitra.

FOTO:Letný tábor pre mladých so zdravotným znevýhodnením

Ď A K U J E M E , ŽE NÁ M P O M Á HA T E
POMÁHAŤ.

Sídlo
Kapitulská 9
81109 Bratislava
Centrála
Jakubovo námestie 7
81109 Bratislava
Tel
+421 (2) 5413 1296
Email
office@maltezskapomoc.sk
Web
www.maltezskapomoc.sk

