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BETÁNIA, občianske združenie, vznikla v roku 1990 pod 
vedením MUDr. Igora Andrého. Slovo Betánia pochádza z hebrejčiny  
a znamená Dom núdznych. Ideou zakladateľov bolo pomáhať žiť chorým 
a núdznym, brať vážne ľudskú bolesť. Poskytovať profesionálnu pomoc 
založenú na kresťanských hodnotách tým, ktorí ju potrebujú. Odbornou 
podporou sa stalo Diakonisches Werk Bethanien v Solingene (Nemecko).

Betánia od začiatku funguje v spolupráci:

●	 kvalifikovaného personálu,

●	 práce dobrovoľníkov,

●	 ochotných darcov.

V roku 1994 za pomoci mnohých darcov bola 
odkúpená a neskôr zrekonštruovaná vila na  
Partizánkej ul. č. 6. Po ukončení rekonštrukcie 
začala Betánia slúžiť ako Domov sociálnych 
služieb rodinného typu.



Pomáhať žiť, 
brať vážne ľudskú 
bolesť a poskytovať 
profesionálnu pomoc 
založenú na kresťanských 
hodnotách tým, 
ktorí ju potrebujú
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Od roku 1990 poskytujeme  
kompletnú starostlivosť  
o klientov pobytovou formou.  
Súčasťou tejto starostlivosti  
je aj rehabilitácia, rôzne formy  
terapie, kultúrne programy,  
bohoslužby, sociálne poradenstvo. 
Spoluprácou nášho personálu,  
dobrovoľníkov a darcov  
sa snažíme vytvoriť našim  
klientom skutočný domov.



Čo klientom ponúkame?

Zariadenie sa stalo domovom pre ľudí, ktorých zdravotný či mentálny stav 
vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť a nie je možné ju zabezpečiť v domá-
com prostredí. Pohyb a zúčastňovanie sa na spoločenskom živote mimo 
zariadenia je pre našich klientov veľmi obmedzené a vo väčšine prípadov 
nemožné.

Cieľom zariadenia je snaha vytvoriť našim  
klientom domov v pravom zmysle slova. 

●	 Celoročná 24-hodinová starostli- 
 vosť pobytovou formou.
●	 Krátkodobé pobyty (doliečenie  
 klienta, pobytová forma na  
 ohraničené obdobie).
●	 Kompletná ošetrovateľská  
 a opatrovateľská starostlivosť.
●	 Rehabilitácia.
●	 Kultúrne programy (koncerty,  
 premietanie filmov, debaty,  
 divadlo, detské vystúpenia).

●	 Poskytovanie terapií:
 arteterapia, biblioterapia,  
 muzikoterapia, terapia hrou,  
 ergoterapia, psychomotorická  
 terapia, fyzioterapia.
●	 Nedeľné bohoslužby.
●	 Sociálne poradenstvo poskytované  
 našim klientom, ich rodinným  
 príslušníkom a iným záujemcom  
 (tým, ktorí sa potrebujú poradiť  
 o starostlivosti o svojho blízkeho).





Projekt Domov ako záhrada

1.   Dobrovoľníctvo

K dobrovoľníctvu je nutná výchova  
mladej generácie. V spolupráci s Bilin- 
gválnym gymnáziom C. S. Lewisa usku-
točňujeme program výchovy k dobrovoľ-
níctvu. Súčasťou programu sú spoločné 
aktivity študentov s klientmi zariadenia.

2.   Záhrada – Revitalizácia časti dvora 

Úprava zadnej časti dvora na záhradu  
s chodníkom na rehabilitačné prechádz- 
ky, so záhradným posedením a zvýšený-
mi záhonmi, na ktoré klienti dosiahnu  
z invalidného vozíka. 

3.   Rozšírenie kapacít zariadenia

K rozšíreniu kapacít nás motivuje  
okrem stále sa zvyšujúceho dopytu po 
zariadeniach rodinného typu aj dlhodo-
bá udržateľnosť zariadenia. 



Vaša pomoc

Na to, aby sme mohli slúžiť našim  
klientom, nestačí iba práca nášho  
profesionálneho personálu. 

Pomoc ľudí zvonka je veľmi dôležitá.  
Spojenie s okolitým svetom a dianím  
v ňom prinášajú dobrovoľníci, ktorí sú  
ochotní venovať svoj čas, spoločnou  
aktivitou a tempom, ktoré je klient  
schopný zvládnuť. 

Okrem dobrovoľníkov potrebujeme aj  
darcov, ktorí sú ochotní našu prácu  
podporiť finančne. 

Pre všetkých, ktorí chcú podporiť našu  
prácu, ktorým nie je ľahostajný dôstojný  
život seniorov či chcú vyjadriť, že staroba  
sa ich dotýka:

Tatra banka č. ú.: 2626844714/1100
e-mail: betania.partizanska@gmail.com


