


Na úvod základná otázka:



Komu má slúžiť Charita?



o

Matke s deťmi?



o

Ľuďom bez domova ?



Žobrákom ?



Odkázaným ?



Zdravotne postihnutým ?



Starým a osamoteným ?



Ponúkame odpoveď:



Charita má slúžiť 
bohatým.

!



Kto je bohatý?



Predstava bohatstva?



Naša predstava:
bohatý je každý kto :

*je zdravý
*má akékoľvek dary či charizmy 
*má trochu voľného času 
*má zručnosti

...a chce sa o to všetko podeliť

Naša cieľová skupina



...a bohatý je aj ten, kto 
má 1 € navyše 

a vie sa podeliť.

Naša cieľová skupina



Čo je našou službou 
bohatým?

Naša služba



Vytvárame priestor, kde 
môžu vykonať svoj diel 

dobra.

Naša služba



Budujeme
sieť pomoci človeku

Trnavskej arcidiecéznej charity
(TT ADCH)

Viera v skutkoch



Sieť pomoci človeku

pomáha ľuďom so zaobstaraním 
základných životných potrieb

(posteľ, skriňa, pračka, chladnička, 
detské potreby...) 

Čo konkrétne?



Sieť pomoci človeku

Sklad 
solidarity

Príhovorca

Sieť pomoci 
(dobrovoľníci

TT ADCH)

Logistika Človek 
v núdzi



Sieť pomoci človeku

Ako budujeme takúto sieť pomoci?



Sieť pomoci človeku

Sieť  pozostáva z troch častí:
1. sieť dobrovoľníkov  (nástenkárov)
2. sklady solidarity 
3. logistika informácií a potrieb



Čo nám bráni?

Teória 
vhodnejšieho dňa.



Viera v skutkoch

Dosť bolo slov...
alebo

tam kde slová nestačia

Máme krásne príklady:



Viera v skutkoch



Viera v skutkoch



Viera v skutkoch

Nečakaj na vhodnejší deň!

Rozhodni sa pomáhať ! Teraz.



Sieť pomoci človeku TT ADCH

Tento jedinečný systém –
sieť pomoci ľuďom v núdzi, 
preberá Trnavská arcidiecézna 
charita ako odskúšaný model z 
OZ Samaria.



Sieť pomoci človeku TT ADCH

Otázky? 

Ďakujem za pozornosť.
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