
Pomáhať žiť, 
brať vážne ľudskú 
bolesť a poskytovať 
profesionálnu pomoc 
založenú na kresťanských 
hodnotách tým, 
ktorí ju potrebujú.

 

Betánia

Dôstojný 
život 
v rodinnom 
prostredí

Diakonická práca Cirkvi bratskej 
na Slovensku

Tento názov vnímame s veľkou zodpovednosťou. 

Preto sa snažíme ľudskú núdzu nie potlačiť,  

ale ju brať veľmi vážne. Ľudia, ktorí sú odkázaní  

na pomoc iných a sú v núdzi, môžu prísť k nám 

a v Betánii nájsť svoj domov. 

MUDr. Igor André, PhD. (* 1955 — † 2010)

zakladateľ Betánie

BETÁNIA 
dom 
núdznych
(Betánia znamená po hebrejsky 

dom núdznych)



     
 

 

Domov  
starostlivých rúk
BETÁNIA Bratislava 

●	 Slúžime seniorom od roku 1994  
 ako Domov sociálnych služieb  
 rodinného typu. 

●	 Poskytujeme celoročnú  
 a krátkodobú starostlivosť,  
 ktorá sa otvára blízkemu vzťahu  
 s rodinou a širšou komunitou.

●	 Klientom u nás ponúkame:

	 ●	 komplexnú ošetrovateľskú 
  a opatrovateľskú starostlivosť,

	 ●	 rehabilitáciu,

	 ●	 tréningy pamäte,

	 ●	 pracovnú terapiu,

	 ●	 duchovné a kultúrne  
  programy,

	 ●	 nedeľné bohoslužby,

	 ●	 sociálne poradenstvo.

Žijeme spolu a tvoríme 
v chránených dielňach
BETÁNIA Senec

●	 Už 20 rokov podporujeme  
 bývanie dospelých ľudí so  
 stredným stupňom mentálneho  
 postihnutia.

●	 Poskytujeme celoročný, ako aj  
 denný pobyt.

●	 Naši obyvatelia sa aktivizujú  
 životom v spoločnej domácnosti  
 a tvorivou prácou v chránených  
 dielňach.

●	 Podieľajú sa na kultúrno-spolo- 
 čenských a športových  
 aktivitách.

●	 Starostlivosť zahŕňa aj pravidel- 
 né vzdelávanie a rozhovory  
 s terapeutmi.

●	 V spolupráci s Cirkvou bratskou  
 pripravujeme každý mesiac  
 integrované bohoslužby.

Naplnený život  
v starobe
BETÁNIA Kalinovo 

●	 V našom Domove sociálnych  
 služieb rodinného typu prijímame  
 seniorov od roku 2000.

●	 Veríme, že dobrá starostlivosť  
 nesmie zabúdať na zachovávanie  
 blízkeho vzťahu s rodinou a širším  
 spoločenstvom.

●	 Klientom štandardne ponúkame:

	 ●	 komplexnú ošetrovateľskú  
  a opatrovateľskú starostlivosť,
	 ●	 rehabilitáciu,
	 ●	 tréningy pamäte,
	 ●	 pracovnú terapiu,
	 ●	 duchovné a kultúrne programy,
	 ●	 nedeľné bohoslužby,
	 ●	 sociálne poradenstvo.

●	 V blízkej budúcnosti plánujeme  
 vybudovať nové zariadenie pre  
 ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Betánia Bratislava, n. o.
Partizánska 6
811 03 Bratislava

Riaditeľ: +421 2 5441 6401
e-mail: gerbeta@stonline.sk 
Oddelenie: +421 2 5443 4656

IČO: 36077445
Tatra banka č. ú.: 2626844714/1100

www.betania.sk

Betánia Senec, n. o.
Štefánikova 74
903 01 Senec

Riaditeľ: +421 2 4592 4524
e-mail: betase@stonline.sk

IČO: 36077470
Tatra banka č. ú.: 2629856227/1100

www.betania-senec.sk
www.betania.sk

Betánia Kalinovo, n. o.
Hrabovo 771
985 01 Kalinovo

Riaditeľ: +421 47 439 0691
e-mail: betania@novohrad.sk

IČO: 31908624
Volksbank č. ú.: 4330032505/3100

www.betania.sk

Staráme sa  
o seniorov aj doma
Diakonické združenie BETÁNIA

Združenie vzniklo v roku 1990 ako čin viery niekoľkých dobrovoľníkov  
v snahe priniesť nový rozmer služby starým, chorým a inak znevýhodneným 
spoluobčanom. Výsledkom bolo založenie a podpora neziskových organizácií 
v Bratislave, v Senci a v Kalinove. Diakonické združenie Betánia dnes podľa 
potreby klienta poskytuje kvalifikovanú domácu opatrovateľskú starostli- 
vosť v Bratislave.       www.betania.sk 

Betánia, ú. z.
Partizánska 6, 811 03 Bratislava

Riaditeľ: +421 2 5464 0442
e-mail: dzbspravca@gmail.com

Domáca opatrovateľská služba:   
Tel.: 0903 702 070  
e-mail: dzbteren@gmail.com 

IČO: 30849667
Tatra banka č. ú.: 2627845292/1100


