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Milované sestry a bratia,

medzi najčastejšie výčitky opozičných politikov voči vláde, ktorá hľadá spôsoby na
riešenie spoločenských problémov vo všetkých problémov zo všetkých oblastiach jej života,
je výčitka nesystémového riešenia. Vzniká a postupne narastá napr. nejaký sociálny
problém až prepukne do ťažkej krízy a tá si vyžiada okamžité, konkrétne, ale predsa len
provizórne riešenie. Napríklad rýchle postavenie vojenských stanov pre bezdomovcov
v silných mrazoch.
Čo tu môže a má byť systémovým riešením pre nás kresťanov? Odpoveď nám
tentoraz môže poskytnúť krásna biblická udalosť, ktorá sa odohrala v Betánii v dome
Šimona Malomocného, keď istá žena prišla do domu s alabastrovou nádobou plnou
vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej vyliala Ježišovi na hlavu. Na tento jej čin
okamžite s hnevom reagovali niektorí „sociálne“ cítiaci prítomní (vrátane s Judášom)
s výčitkou na adresu tejto ženy: „Načo takto mrhať voňavý olej?! Veď sa mohol tento olej
predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. Na to Ježiš povedal: „Nechajte
ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou
a keď budete chcieť, môžete im robiť dobro. Urobila, čo mohla.“ (por. Mk 14, 3-9).
Jej čin bol aktom lásky a mal konkrétny význam, ktorý Ježiš všetkým oznámil aj
ocenil. A preto každý náš čin, malý, či veľký, ak je motivovaný láskou k Ježišovi
a adresovaný jeho najmenším chudobným bratom vždy keď je to potrebné, je kresťanským
systémovým riešením. Ak sa vytvorí neprerušená reťaz takýchto skutkov v kresťanskej
solidarite ku všetkým chudobným v našom prostredí, s ktorými sa Ježiš stotožňuje.
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,
40), status týchto ľudí by sa nemusel zhoršovať až do krízových stavov. Vtedy sa aj na nás
budú vzťahovať Ježišove slová – „urobili ste, čo ste mohli“ (por. Mk 14, 8a).
Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty si vzala za vzor ženu z Betánie a vždy
konkrétnych činoch a konkrétnym chudobným a chorým robila systematicky to, čomu sa
hovorí systémové riešenie, pretože reči politikov, ekonómov a sociológov, ktorí kritizovali jej
prístup k biednym nášho súčasného sveta cez lásku ku Kristovi nazvala len politickým
krasorečnením a sterilným humanizmom.
Pre nás všetkých, ktorí sme sa v akejkoľvek forme podujali zapojiť sa do tohto
systémového riešenia pomoci chudobným ostávajú nám na povzbudenie Ježišove slová:
„Keď budete chcieť, môžete im robiť dobre.“ A to a j c h c e m e.

o. RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik
duchovný správca GK DCH v Prešove
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Čo znamená „c h a r i t a?“
Slovo „charita“ pochádza z latinského slova „caritas“ a znamená empatickú lásku, ktorá
rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

Poslanie GK DCH
Poslaním Gréckokatolíckej diecéznej charity (GK DCH) je napĺňanie evanjeliového
prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Cieľ GK DCH
V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili" /Mt 25, 40/, preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť,
poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol
prejavovať a realizovať.

Právna forma GK DCH
GK DCH je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/91 Z. z. a je evidovaná ako účelové
zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

História vzniku GK DCH
GK DCH bola zriadená Jeho Excelenciou bl. biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, OSBM v
novembri 1947 ako diecézna odbočka Ústrednej Karity na Slovensku. Ako prvý diecézny
riaditeľ bol menovaný o. Marián Ján Potaš, OSBM. Gréckokatolícka diecézna charita
obnovila svoju činnosť v septembri 1991 na podnet Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku,
sídelného prešovského biskupa a v roku 1996 nadobudla právnu subjektivitu. Súčasným
riaditeľom GK DCH je Ing. Maroš Šatný.

Oblasť pôsobenia GK DCH
GK DCH sídli v Prešove a pôsobí na území Prešovskej eparchie, ktorá svojou rozlohou
zodpovedá približne rozlohe Prešovského kraja, pričom zahŕňa aj farnosti na strednom a
západnom Slovensku.
4
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Centrum diecéznej charity:
Adresa:
Telefón/Fax:
E-mail:
Web stránka:

Hlavná 2, 080 01 Prešov
00421-051/ 77 23 970
charitagkdch@stonline.sk
http:// charita.grkatpo.sk

Riaditeľ GK DCH a štatutárny orgán:

Ing. Maroš Šatný

Zástupca riaditeľa, koordinátor pre RS CKD:

Mgr. Peter Valíček

Koordinátorka pre zahraničie, aktivačnú činnosť:

Ing. Mária Rajňáková

Koordinátorka pre ADOS a CHSR:

Mgr. Dagmar Chanáthová

Ekonómka, personalistka:

Helena Kaššayová

Účtovníčka:

Valéria Rabatinová

Projektový manažér:

Ing. Eduard Malatinec

Externí spolupracovníci:
Duchovný správca GK DCH:

RNDr. o. Jozef Voskár

Právnik GK DCH:

JUDr. Peter Krajňák

Úlohy Centra diecéznej charity:
- zastupuje GK DCH pri jednaniach s predstaviteľmi štátnej správy,
samosprávy, Slovenskou katolíckou charitou a inými inštitúciami,
- jedná s úradmi práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, finančnými
inštitúciami,
- vedie účtovníctvo jednotlivých sociálnych služieb, spracováva, zasiela
výplaty a odvody do fondov, následne spracováva fakturácie mzdových
nákladov pracovníkov zamestnaných formou VPP, vykonáva personalistiku
a iné činnosti,
- tvorí a prehodnocuje rozpočet GK DCH,
- pripravuje informačné a propagačné materiály, spracováva štatistické údaje
a zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti GK DCH,
- tvorí metodiku projektov, pripravuje a uvádza do praxe nové projekty GK DCH,
- tvorí koncepciu činnosti GK DCH a určuje celkovú stratégiu jej rozvoja,
- zabezpečuje vzdelávanie a duchovnú i odbornú formáciu pracovníkov,
- zastrešuje medzinárodné kontakty a koordinuje humanitárnu pomoc a
jednorázové aktivity.
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Duchovná správa GK DCH
Duchovný správca: o. RNDr. Jozef Voskár
1. Pravidelné aktivity:
a) pre klientov GK DCH
• skupinka s klientmi v DOCH 2x mesačne – druhý a tretí piatok
v mesiaci – 1,0 hod.,
• katechéza pre klientov v NOA a DON 1x mesačne v priestoroch NOA
– 2,0 hod.,
• individuálne rozhovory podľa potreby,
• príprava niektorých klientov k prijatiu sviatosti krstu, birmovania
a eucharistie.
b) pre pracovníkov GK DCH
• katechézy 1x mesačné v priestoroch DOCH – 1,5 hod.,
• individuálne pastoračné rozhovory so všetkými pracovníkmi podľa
požiadaviek vedenia GK DCH (2 kolá).
c) spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejnosť
• liturgia 1x mesačne v piatok po prvom piatku v priestoroch DOCH,
• spoveď 1x mesačne v prvý piatok v mesiaci – 2,0 až 3,0 hod.,
• klub KAHAN – 1x mesačne tretí štvrtok v mesiaci – 2,0 hod.
2. Jednorázové aktivity:
• Národný deň abstinentov 5.9.2005 – príspevok,
• Vianoce s klientmi v zariadeniach RS CKD 24.12.2005 – katechéza,
• príspevky do časopisu Cesta.

Vyhodnotenie:
Prehľad jednotlivých aktivít duchovnej správy nemôže vyjadriť celú šírku a hĺbku
pastorácie. V cirkevnej sociálnej inštitúcii akou GK DCH je, je v prvom rade potrebné hľadať
človeka. Klienti aj pracovníci majú svoje oprávnené požiadavky a tieto je potrebné
rešpektovať. Každé stretnutie sa s ktorýmkoľvek klientom alebo pracovníkom prináša nové
obohacujúce skúsenosti a pomáha nielen jemu samotnému.
Počas roku 2005 sa dvaja klienti RS CKD rozhodli prijať iniciačné sviatosti. Jeden
v máji 2005 prijal krst, myropomazanie a eucharistiu. Druhý sa k prijatiu eucharistie a prvej
svätej spovede stále pripravuje. Mnohí iní sa s Cirkvou v jej praktickej podobe stretli po
mnohých rakoch blúdenia a rozhodli sa vrátiť späť.
Medzi pracovníkmi je zasa badať, že aj keď na pôde charity nie sú finančné
a pracovné istoty sú schopní stále viac akceptovať túto realitu a majú zrelší prístup
k riešeniu krízových situácií medzi sebou.
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Pastoračná prax bohoslovcov na GK DCH
Koordinátor: Mgr. Peter Michančo
Adresa:
Domov nádeje, Pod Táborom 33, Prešov
Kontakt:
tel. 051/ 758 11 37
Účastníci: Matúš Nastišin
Martin Mráz
Jozef Šofranko
Slavomír Nergeš

–
–
–
–

CHSR, Centrum diecéznej charity
Dom Charitas
Nocľaháreň Archa
Redakcia CESTA

Počas roku 2005 boli na pôde GK DCH dve skupiny študentov Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, OSBM Prešovskej univerzity
v Prešove, ktorí tu absolvovali resp. absolvujú svoju ročnú pastoračnú prax. Prví štyria, ktorí
sa stali priekopníkmi v našej organizácii nám po skončení svojho pôsobenia v auguste 2005
zanechali aj svoje svedectvá vo forme seminárnej práce, z ktorých vyberáme niektoré
úryvky:
Dnes na konci mojej misie sedím opäť vo svojej izbe a pozorujem svoj
sedemramenný svietnik ako na ňom horí sedem sviec. Spomínam na ten večer, keď som
na neho hľadel s obavami a strachom. už tu nie sú ani obavy, ani strach. vystriedali ich
vďačnosť a radosť. Môže niekto polemizovať o pastoračnom ročníku, či je dobrý alebo zlý.
Či má zmysel alebo nemá. Skúsenosť zo živým Bohom mi však zo srdca nevytrhne nik.
Neviem, či som vytrval v tom, čo som sa naučil a čo mi bolo zverené alebo nie. Neviem ani
to, či som bol ku každému prívetivý, schopný učiť a trpezlivý. Viem len jedno, celý tento rok
som hľadal Božie kráľovstvo a všetkého som mal nadostač! (Matúš Nastišin).
Pri výbere môjho pracoviska počas tohto roka zostal nakoniec pre mňa už len Dom
Charitas (DOCH). Vravím už len, lebo vtedy mi bolo všetko jedno. Prvý deň v DOCH bol
ďalším šokom. Bol štvrtok, stretnutie pracovníkov s doc. Kredátusom, a ja som celý deň
vnútorne bojujúc, nudiac sa a nadávajúc presedel na sedačke v terapeutickej miestnosti.
Z celého srdca som prosil Pána, aby sa skončil tento zlý sen. Prišli ďalšie dni. Zoznámenie
s terapeutmi a klientmi, ich prijatie a postupné začlenenie sa do prostredia DOCH. Dva
mesiace v autoumývarke. Kontakty so zákazníkmi, spoznávanie a získavanie si klientov,
niekedy i pomoc pri umývaní áut. Potom nasledoval ďalší zlom. Prvá samostatná služba
ako terapeuta. začal som robiť niečo, čo má fantasticky baví, čo ma napĺňa, čo ma teší
a uspokojuje. a tu sa mi po prvýkrát začali otvárať oči a začal som vidieť to, čo som predtým
nechcel – potrebu, ba až nevyhnutnosť celého tohto roka. (Martin Mráz).
Všetci štyria sa postupne začlenili do kolektívu a boli veľkým prínosom a požehnaním
pre celú organizáciu.
V októbri 2005 nastúpili do pastoračnej praxi iní 5 študenti Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, OSBM. V súčasnosti, tak ako ich
predchodcovia, aj oni pôsobia v týchto aktivitách GK DCH na území mesta Prešov: Centrum
diecéznej charity, Nocľaháreň Archa, Dom Charitas, Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a časopis Cesta. Tu získavajú skúsenosti pri práci s ľuďmi a popri tom sú
pridelení do jednotlivých farností v meste Prešov, kde vypomáhajú hlavne kantorovaním
počas sv. liturgií. Pastoračná prax trvá do 31.07.2006.
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AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
Koordinátori: Ing. Katarína Švedová, Mgr. Dagmar Chanáthová, Ing. Mária Rajňáková
Počas roka 2005 sme sa zapojili do Narodného projektu V. pod názvom Aktivácia
nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku
v hmotnej núdzi, ktorý prebiehal v 2 etapách a to: od 15.09.2004 do 31.04.2005 a od
01.05.2005 do 31.12.2005.
V spomenutom období podľa Dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
v Prešove u nás pracovalo za jednotlivé mesiace priemerne v I. etape 37 a v II. etape51
uchádzačov o zamestnanie v rámci Aktivačných činností. Menil sa aj počet koordinátorov
AČ z piatich na troch. V novembri 2005 nastúpil na uvoľnené miesto koordinátora AČ jeden
z ÚoZ. Koordinátori riadili práce na jednotlivých pracoviskách – Nocľaháreň Archa, Domov
Nádeje a redakcia časopisu Cesta, vykonávali evidenciu ÚoZ ako aj ďalšie administratívne
a zásobovacie práce.
AČ mala v rámci projektu RS CKD širšiu pôsobnosť. V AČ boli dve skupiny
pracovníkov:
a) klienti RS CKD (NOA a DON) a
b) obyvatelia Prešova a okolia
Pracovalo sa na viacerých úsekoch:
1. terénne úpravy
- oprava, údržba a rozšírenie oplotenia, rozvoz hliny
- sezónne práce (kosenie a údržba okolia)
- očistenie a vymaľovanie cesty k žumpe
- úprava prístupovej cesty k žumpe
- čerpanie vody zo zatopených priestorov
2. rekonštrukčné práce v zariadení Pod Táborom
- oprava podláh, presun priečok, výmena okien
- maľovanie stien, stropov a pod.
3. rekonštrukcia Centra sociálnych a terénnych služieb
a) prípravné práce - demontáž vzduchotechniky, kúrenia, vody, elektrických
rozvodov
- demontáž pecí, kotlov, skríň
- triedenie a odvoz materiálov
- výkopové práce pre projektovú dokumentáciu
- postupná likvidácia vonkajších drevených priečok
b) práce na rekonštrukcii
- izolačné práce a murovanie
- šalovanie a výroba šalovacích dielcov, betonárske práce
4. distribúcia časopisu Cesta
- výdaj časopisu na výdajnom mieste
- príjem, evidencia a vybavovanie objednávok
- výroba obálok a balenie časopisov
- pravidelné mesačné zasielanie objednaných výtlačkov,
pošta
- výroba reklamných letákov a viest
- roznášanie reklamných letákov v meste
- kontrola distributérov (zodpovednejší klienti)
Týmito vypracovanými aktivitami mnohí klienti RS CKD, ale aj ostatní aktivovaní
občania mali možnosť obnoviť a nadobudnúť stratené pracovné návyky a:
- komunikačné zručnosti (hlavne pri kontakte s verejnosťou pri distribúcii Cesty)
- zodpovednosť voči pracovnému času a vykonanej práci
8
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-

-

učenie k hospodáreniu s vlastnými finančnými prostriedkami
zmysluplné využitie času
rozvoj jemnej motoriky (strihanie, lepenie, vyšívanie)
zručnosti jednoduchej administratívnej práce
odborných zručností pri stavbárskych technológiách (vŕtanie, kladenie izolácie za
tepla, murovanie, montáž a demontáž lešenia, viazanie armatúry, zhotovovanie
šalovacích dielcov, montáž a demontáž debnenia venca, výroba betónových
zmesí, betónovanie, vnútrostavebná doprava) a pod.
mnohí boli tiež prácou motivovaní k nepitiu – zistilo sa, že ak sa nepracuje, tak sa
pije.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Kontakt: Ing. Eduard Malatinec
Adresa: CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.:
051/ 77 23 970

Projekt „Šanca na nový začiatok“ cez IS EQUAL Európskej únie
Priorita projektu: uľahčiť prístup a návrat na trh práce znevýhodneným osobám,
postihnutým sociálnym vylúčením.
Projekt spolupodporil Európsky sociálny fond, iniciatíva spoločenstva EQUAL
a štátny rozpočet v celkovom objeme 10,66 mil. Sk v trvaní do konca roka 2007.
Jeho súčasťou je nadnárodná spolupráca s Poľskom a Holandskom ako aj vytvorenie
rozvojového partnerstva s Prešovskou univerzitou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
v Starej Ľubovni.
Obsah projektu: vytvorenie siete piatich Sociálnych centier, každé s 1 manažérom a jedným
asistentom manažéra (jedno už pôsobí v Prešove od roku 1992). Ďalšie začali pôsobiť
postupne od septembra minulého roka po otvorení a slávnostnej posviacke priestorov
v Humennom, Svidníku, Snine a Starej Ľubovni.
Cieľová skupina: predovšetkým nezamestnaní a zdravotne postihnutí, ľudia rôzneho veku,
vzdelania, sociálnych vrstiev, ktorí si nevedia rady, nemajú prácu a nevidia riešenie svojho
problému.
Ponuka sociálnych služieb: motivácia k zmene sociálnej situácie klienta, sprevádzanie
a kontaktovanie sa s úradmi, administratívna pomoc, finančné spoluhospodárenie, kontakt
s potenciálnymi zamestnávateľmi a pod. so zameraním na sociálnu prevenciu
a poradenstvo.
Odstraňovanie akútnej sociálnej núdze je len okrajovou záležitosťou. Cez individuálny
prístup sa vyžaduje aktívna spolupráca klienta, ktorý sa má spolupodieľať na zlepšení svojej
sociálnej situácie.
Doteraz sa podarilo vybaviť priestory počítačovou technikou, implementovať softwarovú
evidenciu klientov vo všetkých SC, zaviesť telefónne linky a poskytnúť prax
novozačínajúcim kolegom v prešovskom už fungujúcom Sociálnom centre.
9
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Prebieha postupné začleňovanie sa do miestnej sociálnej siete, budovanie kontaktov
s miestnou samosprávou, štátnou správou, zdravotníckymi zariadeniami a inými
poskytovateľmi soc. služieb, fundraising na miestnej úrovni a priebežná medializácia
činnosti SC v regionálnych periodikách.
Pripravuje sa napojenie SC na internet a aktualizácia web stránky k EQUALu.
K 31. 01. 2006 navštívilo tieto Centrá s prosbou o pomoc spolu 191 klientov.

V roku 2005 sme administrovali ďalších 7 schválených projektov financovaných
z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu SR a iných finančných zdrojov:

•

Fond sociálneho rozvoja –

projekt prebiehal počas celého roka a 312 846,- Sk
zabezpečil pokračovanie terénnej sociálnej práce
v uliciach mesta Prešov, pomoc znevýhodneným
nezamestnaným dostať sa späť na trh práce a vylepšil
pracovnú terapiu v okolí útulku Nocľahárne Archa,

•

Fond sociálneho rozvoja -

projekt prebiehal v druhej polovici roka a zabezpečil
sumou 487 256,- Sk začatie rekonštrukcie Centra
terénnych služeb (bývalý velkosklad firmy ABC),

•

Fond sociálneho rozvoja -

projekt Komunitnej sociálnej práce bude trvať od ,
polovice roka do konca roka 2007 a vytvorí podmienky
pre kontinuitu terénnej práce komunitných sociálnych
pracovníkov v uliciach mesta Prešov,v roku 2005
prispel sumou 257 133,- Sk,

•

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – z lotérií a iných hier
prispelo dotáciou vo výške 400 000,- Sk na
rekonštrukciu Centra terénnych služeb a sumou
100 000,- na zlepšeni bývania v útulku Nocľahárne
Archa a materiálnych podmienok pre pracovnú terapiu,

•

Protidrogový fond -

•

Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien
- prispela sumou 137 000,- Sk na zlepšenie materiálno –
technickej vybavenosti Stolárskej dielni v Dome
Charitas (RS CKD),

•

Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)
– prispel sumou 290 000,- Sk na podporu rekonštrukcie
Centra terénnych služieb na ulici Pod táborom 33.

prispel celkovou sumou 409 000,- Sk, z toho na
podporu Resocializačného systému „Cesta k domovu“
sumou 242 500,- Sk , na tlač časopisu Cesta sumou
94 000,- Sk a na Agentúru podporovaného
zamestnávania pri RS CKD sumou 72 500,- Sk,
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Resocializačný systém Cesta k domovu /RS CKD/:
Koordinátor RS CKD :
Telefón :
Cieľ RS CKD :

Mgr. Peter Valíček
051 / 77 23 970
Hlavná 2, 080 01 Prešov

Komplexná resocializácia a reintegrácia osôb závislých
od návykových látok a osôb bez domova

Cieľová skupina : osoby – závislé od alkoholu a iných návykových látok,
- závislé od hracích automatov – gambleri,
- po výkone väzby alebo trestu odňatia slobody,
- spoločensky neprispôsobené.
Charakteristika RS CKD :
základom systému štyri stupňovité a navzájom spolupracujúce zariadenia resp.
služby poskytujúce starostlivosť podľa z. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a z.
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele (viď schému RS CKD
v prílohe),
- doplnkové aktivity – pravidelného a jednorázového charakteru,
- spolupracujúci odborníci
Zariadenia resp. služby : 0. stupeň
Sociálne centrum
1. stupeň
Nocľaháreň Archa
2. stupeň
Dom Charitas
3. stupeň
Domov nádeje
Doplnkové aktivity :
pravidelné :
Cesta–časopis abstinentov, bezdomovcov a sympatizantov
KAHAN - Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Školiace pracovisko Katedry sociálnej práce a andragogiky, FF
Prešovskej univerzity v Prešove
Agentúra podporovaného zamestnávania pri RS CKD
jednorázové :
organizácia Národného dňa abstinentov,
spolupráca so zahraničím – s organizáciami podobného zamerania
z Poľska, Francúzska a Českej republiky,
účasť a usporiadavanie rôznych akcií v rámci SR v spolupráci so
subjektami účinkujúcimi v oblasti prevencie, liečby a doliečovania
závislých osôb apod.
-

Spolupracujúci odborníci :
- odborný garant – externý psychológ RS CKD, supervízor RS CKD,
- ďalší odborníci – psychiatri, kňaz, praktickí lekári pre dospelých, právnik, stomatológ,
toxikológ, projektový manažér
Hlavné výsledky :
- komplexná starostlivosť o cieľové skupiny občanov,
- nadväzná starostlivosť v regióne o občanov po skončení liečby v zdravotníckom zariadení
na liečbu drogovo závislých osôb, o občanov po výkone väzby alebo trestu odňatia slobody,
o mladých ľudí po dovŕšení dospelosti a odchode z DD a pod.,
- postupná stabilizácia činnosti projektového manažéra pre RS CKD,
- stabilizácia činnosti Školiaceho pracoviska Katedry sociálnej práce a andragogiky
FF Prešovskej univerzity v Prešove a Agentúry podporovaného zamestnávania pri RS CKD.
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0. stupeň: Sociálne centrum /SC/
Miesto služby:

Pod Táborom 33, Prešov

Pracovníci:

vedúci SC
soc. poradca
2 terénni pracovníci
3 pracovníci na Aktivačnú činnosť

Začiatok činnosti:
Po novembri 1989 bola obnovená činnosť GKDCH ako diecézneho pracoviska SKCH. Vo
februári 1992 vznikla 1. aktivita GKDCH pod názvom „Príjem núdznych“ a postupne sa
transformovala do podoby charitatívno-sociálneho centra. 01.07.1998 bol uvedený do
činnosti projekt komplexnej resocializácie ľudí bez domova a drogovo závislých pod
názvom „Cesta k domovu“ /skr. RS CKD/.
Charakter zariadenia:
- ambulantná činnosť: vykonávanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva podľa § 5
a §12 zákona č.195/1998 z. z.
- terénna a vyhľadávacia činnosť.
Kapacita:
zariadenie neposkytuje ubytovanie
ambulantný príjem klientov /priemerný počet návštev denne: 6 klientov/
Zameranie SC:
-sociálna prevencia
-sociálne poradenstvo / informačné, protidrogové a pod. /
-1. kontakt s klientom, príprava resocializačných krokov a sprostredkovanie ubytovania
resp. služieb v RS CKD aj mimo neho
-vedenie Centrálnej evidencie klientov RS CKD / transformácia do podoby softwaru /
-spolupráca s vedúcimi zariadení pri umiestňovaní klientov v RS CKD
-terénna a vyhľadávacia činnosť na území mesta Prešov
-sprevádzanie klientov na ich reintegračnej ceste späť do spoločnosti
-administratíva, korešpondencia a pod.
-sociálna výpomoc, peňažná úschova, spoluhospodárenie
-osobná hygiena – poskytnutie hygienických potrieb, sprcha, možnosť výmeny ošatenia
-výpomoc pri riešení krízových situácií / povodne, humanitárna pomoc /.

-

Cieľová skupina:
☺ klienti z jednotlivých resocializačných stupňov CKD,
☺ pripravovaní klienti pre vstup do zariadení RS CKD /z PAL, CPLDZ, NVÚ a pod. /
☺ spontánne prichádzajúci klienti – tí, ktorí prichádzajú v momente ocitnutia sa v sociálnej
alebo hmotnej núdzi /psychický aspekt/ a hľadajú pomoc. Po zvážení ich situácie je im
poskytnutá pomoc jednorazová alebo sú začlenení do RS CKD (závislí, v kríze, po výkone
trestu odňatia slobody, mladí ľudia z DD, rodiny bez ubytovania a pod. ),
☺ klienti z terénu /žijúci na ulici vyhľadaní terénnymi soc. pracovníkmi/
☺ arogantní a nespolupracujúci klienti - je im poskytnutá nevyhnutná pomoc podľa
zváženia pracovníka SC.
12
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Poskytované služby :
prvý kontakt s klientom vstupujúcim do RS CKD, sprostredkovanie pobytov,
sprostredkovanie a dopomáhanie pri vybavovaní úradných záležitostí, kontakt s liečebňami
a nemocnicami, príp. lekármi, administratívna pomoc, potravinová výpomoc, peňažná
úschova a spoluhospodárenie, finančné úhrady, práca v teréne /návštevy na PAL Prešov,
sprevádzanie klientov /, šatstvo a obuv, hygienické potreby, sprchovanie, a pod.
Základné štatistické údaje:
V roku 1998 SC po spustení projektu začínalo s 235 klientmi. Ku 31.12.2005 je v Centrálnej
evidencii SC 1 540 klientov. Oproti roku 2004 je evidenčný nárast o 422 klientov. Z toho
reálne pribudlo 146 nových klientov a 276 klientov bolo do počítačovej CEK doplnených
z písomných archívov zariadení RS CKD.
Poskytnuté služby:
SC - ambulantná činnosť
počet klientov , ktorým bola
poskytnutá služba
počet stretnutí /kontaktov/ spolu
z toho závislí osobne
písomne
telefonicky
počet príjmových dní
poskytnuté služby:

spolu

administratívne práce
protidrogové poradenstvo
všeobecné poradenstvo
preventívne poradenstvo
sprostredkovanie pobytu
sprostredkovanie úradných
záležitostí
osobné doklady /pomoc pri
vybavovaní/
obuv, šatstvo
potraviny
úhrada /lekári, psychológovia/

SC - terénna činnosť
počet klientov, ktorým bola
322 poskytnutá služba
1.25
1 počet osobných kontaktov
619
1
2
209
3.
595
145
4
44
439
97
667

poskytnuté služby:
spolu
vyhľadávanie v teréne
preventívne poradenstvo
ceniny a kolky
cestovné /úhrada/
administratívne práce
doporučenie na hygienu
poskytnutie potravín a nápojov
návšteva klienta v nemocnici
hygienické potreby

180 vybavovanie osobných dokladov
8
160
16
3

korešpondencia
šatstvo a obuv /šatník SC/
osprchovanie
sprevádzanie klienta
sprostredkovanie pobytu v útulku
22 NOA

peňažná pôžička /peň. výpomoc/
spoluhospodárenie /výpomoc pri
26 sprostredkovanie práce
nakladaní s peniazmi/
z toho služby poskytnuté klientom s
sprostredkovanie úradných
Dg. závislosti
/vyjadrené v %,
50% záležitostí
s možnou odchýlkou/
telefonáty /s inými inštitúciami/
základné zdrav. Ošetrenie
13

Spolu
140
cca 2001
750
2.51
4
379
312
13
14
789
95
185
204
101
18
9
91
64
102
20
2
37
50
5
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sprostredkovanie pobytu na PAL
/3 týždenné/
sprostredkovanie protidrogovej
liečby /3 mesačná/
sprostredkovanie pobytu v NsP
/všeobecné/

9
2
13

pozn.: významný počet K vyhľadaných
v teréne je bez domova pre ich
závislosť od drogy /prevažne alkoholu/,
no nie sú diagnostikovaní ako závislí
Zmeny a skúsenosti:
Vzhľadom k narastajúcemu počtu klientov požadujúcich pomoc /potravinovú, finančnú pri
vybavovaní dokladov, cestovného....a pod/ bola pre pracovníkov SC a ich klientov prínosom
finančná dotácia Centra diecéznej charity, ktorá pomohla uspokojiť potreby väčšieho počtu
klientov.
V 1. polroku 2005 bola terénna a vyhľadávacia činnosť posilnená pracovníkom mužom – zamestnaným na Aktivačnú činnosť. V 2.polroku 2005 pre túto prácu došlo k jeho
stabilizácii so zameraním na terénnu a vyhľadávaciu činnosť – streetwork..
Skvalitnila sa práca v teréne a zároveň spolupráca terénnych pracovníkov
s pracovníkmi útulku pri poskytovaní sociálnych služieb /hygienická očista/ a umiestňovaní
klientov z terénu v NOA.
Skvalitnila sa spolupráca s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami zameraná na
zlepšenie zdravotného stavu klientov a posunu pri riešení ich celkovej sociálnej situácie.
Skvalitnenie technického vybavenia SC /personálny počítač/ umožnilo zabezpečiť
evidenciu klientov RSCKD v softwarovej podobe a zároveň skvalitniť zabezpečenie ochrany
osobných údajov klientov /heslom/.
Do softwarovej podoby bola dopracovaná aj Evidencia klientov z terénu.
Zámery do ďalšieho obdobia:
- stabilizácia výkonu sociálnej prevencie a poskytovania sociálneho a protidrogového
poradenstva
-

získanie dobrovoľníkov – mužov a žien na terénnu a vyhľadávaciu činnosť a na
poskytovanie iných služieb v projekt

-

rozšírenie a stabilizácia spolupráce so zdravotníckymi, sociálnymi zariadeniami a
štátnymi inštitúciami pri riešení problémovej situácie klienta na dosahovanie cieľov
celého RS CKD

-

dokončenie CE klientov RSCKD do softwarovej podoby

Vzdelávanie
-1 pracovník SC sa zúčastnil výcvikového sústredenia zamerané na prevenciu drogových
závislostí a patologického správania detí a mládeže
-3 pracovníci SC sa zúčastnili supervíznych výcvikov s Doc. Kredátusom
-1 pracovník SC sa zúčastnil pokračujúceho supervízneho výcviku s Doc. Kredátusom
-2 pracovníci sa zúčastnili Konferencie v Bratislave na tému: „Komunitný rozvoj a moderná
sociálna politika“
-1 pracovník sa zúčastnil výcviku Komunitných sociálnych pracovníkov v Poprade.

14

Výročná správa 2005

1. stupeň: Nocľaháreň ARCHA /NOA/
Adresa:
Telefón:
Kontaktná osoba:

Pod Táborom 33, Prešov
051/ 77 21 697
Rudolf Bača, vedúci zariadenia.

Nocľaháreň Archa je I. stupňom RS CKD a je registrovaná ako útulok podľa
§ 30 z. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a sídli v Prešove,
Pod Táborom33.
Pracovníci:
vedúci zariadenia: Rudolf Bača
socioterapeuti: Michal Kall
Ján Jech
Marián Tkáč
Slavomír Demeter
Martin Vrábeľ
ergoterapeuti: Viera Kuzmiaková
Gabriela Kmecová
Vznik: 20. 03. 1997 skúšobná prevádzka
01. 06. 1997 oficiálne spustenie s kapacitou 22 miest len na prenocovanie
01. 10. 1999 spustenie celodenného pobytu pre klientov pri kapacite 53 miest
(16 ženy, 37muži).
Štatistický prehľad za rok 2005 s porovnaním s rokom 2004:
Financie:
Náklady
/v tis./
Príjmy /v tis./
Náklady 1 klient/deň
Klienti:
Celkový počet
prijatých klientov
z toho muži
ženy
Počet klientov na noc
Počet zmluvných
klientov na 1mesiac

r. 2005
3,452

r. 2004
3.331

3,440
207,-

3.236
176,-

Rozdiel
+ 121
+ 204
+ 31

162

210

- 48

125
37
46

166
44
46

- 41
- 7

52,6

53,7

-1,1

Počet klientov
na 1odb. pracovníka
počet odb. pracovníkov

6,6
8

6,7
8

- 0,1

Celkový počet nocľahov

16.662

17.041
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Klientelu NOA tvoria:
• bezdomovci
• ľudia dočasne bez prístrešia / soc. krízy/
• po výkone trestu
• po odchode z detských domovov
• neúspešne resocializovaní klienti z vyšších stupňov RS CKD
Poskytnuté služby:
• nocľah s možnosťou celodenného pobytu
• možnosť prípravy teplej stravy
• možnosť celkovej hyg. očisty s možnosťou výmeny ošatenia
• možnosť prania a žehlenia
• sociálne poradenstvo
• možnosť privyrobiť si predajom časopisu Cesta a aktivačnou činnosťou
Služby v rámci resocializačného programu:
• informačné a protidrogové poradenstvo
• iniciovanie zmeny soc. situácie klienta formou osobných rozhovorov ( aj sankcií)
• spoluhospodárenie
• získanie prac. návykov cez ergoterapiu
Postup klientov :
•
9 klientov nastúpilo na protidrogovú liečbu
•
2 klienti nastúpili do RS DON
4 klienti postúpili do DON
• 23 klientov odišlo do iného zariadenia
• 21 klientov sa vrátilo domov alebo si našlo podnájom
Zmeny v zariadení v r.2005
• dochádzka psychológa a kňaza do zariadenia 1x mesačne s možnosťou ich
následného ďalšieho servisu v prípade nutnosti,
• zlúčením tímu terapeutov NOA a DON sa vznikla možnosť lepšieho terapeutického
pôsobenia na klientov
• vytvorenie ďalších možností pracovnej terapie formou aktivačnej činnosti
• modernizácia vrátnice kanc. technikou a novým nábytkom
• zakúpenie chladničiek, televízora, videa a DVD prehrávača pre potreby zariadenia
• zmodernizovala sa 1 kuchynka, vymenili sa najviac zničené podlahové krytiny
• cez projekt aktivačných činností sa niektorým klientom umožnilo zlepšiť svoju soc.
situáciu
• v zariadení sa realizuje projekt pastoračnej praxe
• terapeutický tím začal supervízne vzdelávanie
• jeden pracovník začal štúdium na VŠ
• získali sme materiál pre ergoterapiu- na šitie posteľného prádla a výrobu nábytku
Zámery na rok 2006 :
• skvalitnenie resocializačného programu zariadenia,
• dokončenie modernizácie izieb na poschodí,
• doplnenie resp. zvýšenie kvalifikácie personálu,
• zabezpečenie stravovania klientov bez príjmu,
• plné využitie PC ako centrálnej kartotéky informácií o klientoch.
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2. stupeň: Dom Charitas /DOCH/
Adresa:
Telefón:
e-mail:

Jarková 79, 080 01 Prešov
051/ 77 23 709, 051/ 75 94 811
rsckd@stonline.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Branislav Božek, vedúci zariadenia.

Charakter zariadenia:

resocializačné stredisko s celodennou prevádzkou
a pracovnou terapiou.

Personál:

1 vedúci
5 terapeuti
2 ergoterapeuti

Kapacita:

23 miest pre mužov.

Zahájenie činnosti:

Dom Charitas začal svoju činnosť 3.11.1993 ako azylový dom
pre osoby bez domova. Od 1.7.1999 bol registrovaný ako
kombinované zariadenie resocializačného strediska a útulku a od
1.5.2001 je registrovaný už len ako resocializačné stredisko.

Pracovná terapia:

práce v okolí Domu potrebné pre bežnú prevádzku
kuchyňa
práčovňa
autoumyváreň
stolárska dielňa
záhrada

Základné štatistické údaje:
Počet evidovaných klientov

- spolu
- z toho prechádzajúci z roku 2004

Odišli z RS DOCH - spolu
- z toho - po riadnom ukončení resocializácie
- porušenie zásad resoc. resp. z vlastnej vôle
- preloženie do RS DON
- návrat do resocializácie počas roka
- abstinuje spolu k 31. 12. 2005 z roku 2005
Z celkového počtu 45 klientov:
závislí na alkohole
závislí na nelegálnych drogách
závislých na hracích automatoch
kombinovaná závislosť (alkohol, gambler)
kombinovaná závislosť (alkohol, neleg. drogy)
Počet poskytnutých pobytov
Rezervácia (ospravedlnená dočasná neprítomnosť)
Percentuálna využiteľnosť zariadenia spolu (v %)
Priemerný počet poskytnutých pobytov za deň (s rezerváciou)
17

45
16
27
3
20
1
3
23%
35
5
2
2
1
4.410
664
71,9
15,79
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Počet miest pre klientov v pracovnej terapii
(kuchyňa, práčovňa, autoumyváreň, stolárska dielňa)

16

Počet poskytnutých služieb v pracovnej terapii:
Kuchyňa
raňajky
4.164
obedy
6.322
večere
4.303
spolu
14.789 jedál
Práčovňa
Autoumyváreň

665 zákazok
2.215 zákazok

Hlavné výsledky zariadenia:
- stabilizácia pracovnej terapie v stolárskej dielni,
- 1x týždenne využívanie telocvične po 1,5 hod. a vlastnej posilňovne v priestoroch
zariadenia,
- dopĺňanie vzdelania klientov počas resocializácie (rekvalifikačné kurzy, maturita a
pod.),
- zriadenie 5 štádia v resocializačnom procese pre klientov.
Kontakt s klientmi po ukončení resocializácie a odchode z nej, je zabezpečovaný cez:
- ich účasť na stretnutiach klubu KAHAN,
- osobný kontakt pri ich rôznych požiadavkách od RS CKD,
- jednorazové akcie počas roka ako napr. NDA,
- víkendové pobyty pre integrovaných klientov,
- stretnutia s rodinnými príslušníkmi a klientmi ochotnými pokračovať v tejto
spolupráci.

3. stupeň: Domov nádeje (DON)
Adresa:
Telefón:
Kontaktná osoba:

Domov nádeje, Pod Táborom 33, Prešov
051/ 77 23 752
Peter Michančo, vedúci zariadenia

Charakter zariadenia:

ZCHB - od 01.05.2001 registrácia na KÚ Prešov;
- od 01.07.2002 zvýšená kapacita na 16 miest;
RS
- od 01.07.2002 registrácia 4 miest;

Pracovníci:
Klienti:
1) ZCHB:

1 vedúci DON;
3 terapeuti DON;
muži od 18 rokov
• so zdravotnou diagnózou závislosti od
psychoaktívnych látok po ukončení resocializácie v RS
DOCH, RS DON, alebo v inom resocializačnom
stredisku v SR, alebo po kontr. abstinencii v NOA;
• s ľahkým zdravotným postihnutím alebo duševnou
poruchou odôvodňujúcimi pobyt v zariadení
chráneného bývania.
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2) RS:

muži od 18 rokov
• so zdravotnou diagnózou závislosti od
psychoaktívnych látok po riadne ukončenej liečbe
v zdravotníckom zariadení

Štatistický prehľad za rok 2005 v porovnaní s rokom 2004
Klienti:
Zariadenie chráneného bývania:
r. 2005
r. 2004
počet evidovaných klientov
18
27,0
priemerný počet klientov
11,8
14,6
počet poskytnutých pobytov
3.956
4 466
vyťaženosť zariadenia
74%
vyťaženosť zariadenia vzhľadom na príspevok 100%
Odišli zo ZCHB DON
5/ z nich 3 závislí /
z toho :
3 integrovaní / z nich 2 závislí /
2 porušenie DaUP
Resocializačné stredisko:
r. 2005
počet evidovaných klientov
7
priemerný počet klientov
3,1
počet poskytnutých pobytov
1.027
vyťaženosť zariadenia
78%
vyťaženosť zariadenia vzhľadom na príspevok 100%
Odišli z RS DON
3
z toho
2 recidíva
1 svojvoľný odchod
Financie:
Náklady /v tis./
Príjmy
Náklady 1 klient/deň

r. 2005
1.874
1.821
125,-

r. 2004
7,0
2,8
882

r. 2004
2.139
2.086
126,-

Rozdiel
-9
-2,8
-510

Rozdiel
0
+0,3
+145

Rozdiel
-255
-265
-1,-

Ďalšie výsledky zariadenia:
Klienti:
- zlepšenie materiálneho vybavenia izieb (chladničky) a kuchynky pre klientov (nový
sporák, nová kuchynská linka);
- individuálny prístup ku klientom;
- zvyšovanie pracovných zručností formou AČ;
- dvaja klienti ZCHB boli v pracovnom pomere na dobu určitú (sezónne práce);
- rozšírenie služieb pre klientov formou rekvalifikačných kurzov;
- pracovná terapia v RS v rámci rekonštrukcie Centra ambulantných a terénnych
sociálnych služieb;
Personál:
- stabilizácia personálu;
- do supervízneho vzdelávania v rámci RS CKD boli zaradení ďalší dvaja pracovníci;
- novým usporiadaním smien došlo k efektívnejšiemu využitiu pracovného času;
- jedna pracovníčka úspešne ukončila VŠ štátnou záverečnou skúškou zo sociálnej
práce a jeden pracovník pokračuje v štúdiu na VŠ – odbor sociálna práca;
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Doplnkové aktivity RS CKD
Pravidelné:

CESTA

Adresa redakcie:
Telefón:
e-mail:
Kontaktná osoba:

Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
051/75 81 137
rsckd@stonline.sk
Mgr. Marek Badida, redaktor

Personálne zloženie:

redakcia:
distribúcia:

1 redaktor
2 pracovníci – 1 v rámci AČ
– 1 pastoračná prax

Dobrovoľníci:

redakčná činnosť
grafická úprava
fotografie
pomoc pri distribúcií

Redakčná rada:

7 členov (3 interní a 3 externí pracovníci, 1 študent FF PU KVDaSP)
pravidelné mesačné stretnutia

Charakter časopisu: -pouličný časopis, mesačník abstinentov, bezdomovcov a
sympatizantov
Cieľová skupina:

- ľudia v sociálnej a hmotnej núdzi
- verejnosť
- spolupracujúci odborníci resp. organizácie
- sympatizanti RS CKD

Vznik:

neoficiálne: september 2002
oficiálne: marec 2003
Registrácia na MK: reg. č. MK 3035/2003 z 01.03.2003
Cirkevné schválenie: GKBÚ Prešov, č. 2641/2004 zo 16.08.2004
Cenzor v oblasti vierouky a mravouky: PaedDr. František Dancák

Cieľ:

- prinášať zdravší a zmysluplnejší pohľad na život
- odbornými článkami informovať verejnosť o problematike závislostí a
bezdomovectva
- distribúciou časopisu pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi získať
kontakt so širším sociálnym prostredím a doplniť nízke finančné zdroje
- evanjelizácia

Komu je určený?

- všetkým ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi
- závislým a tým, ktorí sa chcú o závislosti niečo dozvedieť
- veriacim a aj tým, ktorí uveriť chcú

Prínosy:

pre časopis:
- stabilizácia formy a obsahu časopisu
- rozšírenie časopisu aj do malých farnosti – Prešovskej eparchie,
Košického exarchátu, Košickej arcidiecézy, Bratislavsko – trnavskej
arcidiecézy, Spišskej diecézy
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pre verejnosť:
- možnosť realizácie sa smerom k ľuďom v núdzi
- konfrontácia s ľuďmi na ulici a zistenie rozdielov medzi nimi (nie všetci
sú lenivci a lajdáci)
- možnosť vydávania osobných svedectiev a vlastných postrehov
v oblasti závislosti a sociálnej práce
pre distributérov:
- zlepšenie komunikačných zručnosti
- zodpovednosť voči pracovnému času a vykonanej práci
- zmysluplné využitie času
- vytvorenie podmienok v pracovnej terapii – aktivačná činnosť
- motivácia k hospodáreniu s vlastnými finančnými prostriedkami
Štatistické údaje:
Počet čísel
Počet výtlačkov
Počet evidovaných distributérov
(počas celého roka)
Počet mesiacov distribúcie:
(všetci distributéri spolu)
Priemerný počet distributérov za rok
Celkový počet rozdistribuovaných
výtlačkov
distributérmi
Celkový počet rozoslaných výtlačkov
do farností a FO
Celkový počet výtlačkov daných na
propagáciu
Najviac rozdistribuovaných výtlačkov
jedným distributérom za rok
Najviac rozdistribuovaných výtlačkov
jedným distributérom za mesiac
Najväčší priemer rozdistribuovaných
výtlačkov jedným distributérom za mesiac

11
37 300 ks
45
173 mesiacov
15,7
19 954 ks
9 982 ks
4 552 ks
3 706 ks
700 ks - december 2005
497 ks

KAHAN - Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Adresa:
Telefón:
e-mail:
Kontaktná osoba:

Jarková 79, 080 01 Prešov
051/77 23 709
kahanpo@zoznam.sk
Mgr. Gabriela Šostáková, predsedníčka klubu KAHAN

Charakter:

Svojpomocný klub zameraný na doliečovanie osôb závislých od
návykových látok so snahou o abstinenciu, propagáciu
abstinentského spôsobu života a sprostredkovanie informácií.

Cieľová skupina:

- klienti RS CKD,
- personál RS CKD,
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- osoby usilujúce sa o abstinenciu mimo projektu RS CKD najmä
z Prešova rodinní príslušníci závislých.
Vznik:

15.6.2002

Cieľ:

- doliečovanie závislých osôb,
- propagácia abstinentného spôsobu života,
- sprostredkovanie informácií.

Počet členov:

21 riadnych členov klubu a niekoľko desiatok sympatizantov.

Pravidelné stretnutia:

- každý štvrtok od 15,30 - 17,30 hod. vedené laickým
terapeutom v jedálni DOCH,
- 1x mesačne je účastný na stretnutí členov klubu kňaz a 1x
externý odborník RS CKD,
- program stretnutí sa riadi schváleným zoznamom tém.

Návštevnosť klubu:

112 osôb,
z toho 21 riadnych členov.

Hlavné výsledky:
- spoluorganizátor celoslovenského NDA v Prešove (členovia klubu obdržali
pamätné plakety za abstinenciu),
- organizácia slávnostného novoročného klubu v januári 2005,
- stretnutia pri guláši v apríli 2005 a pri opekaní v júni 2005,
- slávnostného stretnutia pri príležitosti 3. výročia založenia klubu august 2005,
vianočného klubu december 2005,
- organizácia 1. Plesu abstinentov v januári,
- účasť na celoslovenských športových hrách organizovaných ASKAS-om
v Kamenici nad Cirochou,
- pravidelná účasť na A – kluboch na Prednej Hore, v Banskej Bystrici
a v Košiciach,
- klub navštevovali aj študenti Filozofickej fakulty a Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove študujúci sociálnu prácu a teológiu,
- včasná intervencia v rodinách ohrozených kozávislosťou,
- v mesiaci decembri (krízový mesiac pre závislých) sme nemali žiadnu recidívu
v klube,
- zvýšil sa podiel účastníkov partnerov závislých.
Zámery:
- naďalej efektívnejšie smerovať činnosť klubu k rodinám závislých (v pláne je
usporiadanie pravidelných rodinných stretnutí a rodinných terénnych terapií),
- prehĺbenie spolupráce s inými klubmi na Slovensku,
- vydať propagačný materiál o klube a distribuovať ho do nemocníc a ambulancií.
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AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA pri RS CKD
Adresa:
Telefón:
Personál:

APZ pri RS CKD, Jarková 79, Prešov
051/ 77 23 709
odborný asistent APZ.

Charakter aktivity:

podľa § 58 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Náplň činnosti:

poradenstvo – individuálne, pracovno – právne, príp. skupinové,
vytváranie individuálnych akčných plánov pre klientov APZ,
rozvíjanie zručností, schopností a návykov potrebných pre
získanie a udržanie si zamestnania prostredníctvom vzdelávania,
rekvalifikácií, tréningových aktivít v rámci individuálnych akčných
plánov, osobná asistencia pri hľadaní zamestnania a jeho
udržania,
kontaktovanie
potenciálnych
zamestnávateľov
a ponúkanie databázy uchádzačov o zamestnanie, kontaktovanie
agentúr poskytujúcich vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy pre
nezamestnaných.

Cieľová skupina:

dlhodobo nezamestnaní a zdravotne postihnutí občania,
hlavne klienti zaradení do resocializačného systému Cesta
k domovu, t. j. odchovanci Detských domovov, závislí,
bezdomovci, osoby po výkone väzby a trestu odňatia slobody,
dlhodobo nezamestnaní v hmotnej núdzi.

I. Všeobecné informácie o RS CKD a APZ pri RS CKD
APZ pri RS CKD bola zriadená podľa § 58 zákona NR SR č. 5/2004 o službách
zamestnanosti. Dňa 30. 11. 2004 bolo Ústredím práce soc. vecí a rodiny v Bratislave
vydané povolenie na jej činnosť po číslom 33514/2004-OSS. rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť od 30. 12. 2004.
APZ je súčasťou resocializačného systému Cesta k domovu (ďalej RS CKD).
Skompletizovaním a skvalitnením našich služieb predstavuje APZ pri RS CKD, ktorá
poskytuje služby klientom všetkých zariadení RS CKD. APZ výrazne prispela ku kvalite
služieb poskytovaných našimi zariadeniami. Služby sú poskytované bezplatne a na báze
dobrovoľnosti a ochoty zo strany klienta.
II. Základné štatistické údaje
Od januára 2005 do decembra 2005 o služby APZ pri RS CKD prejavilo záujem 51
klientov, z ktorých bolo: 17 klientov z NOA, 18 klientov z DOCH, 7 z Cesty, 5 z DON, 4
z klubu KAHAN. 35 klientov patrí do kategórie závislých. Vďaka FSR a v spolupráci
s Akadémiou vzdelávania v Prešove sme mohli 28 klientom z toho 18 závislým, zabezpečiť
rekvalifikačné kurzy.
Najväčší záujem bol o tieto kurzy: - Obsluha motorových vozíkov – 6 klientov
- Práca s PC – 18 klientov
- Opatrovateľstvo – 4 klienti
Dopomôcť k nájdeniu práce na pracovnú zmluvu alebo aspoň na dohodu sa podarilo
12 klientom, z toho 11 závislým. Z toho 4 klienti pracujú na pracovnú zmluvu, 5 na dohodu
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a 3 odišli za prácou do zahraničia, čo predstavuje približne 23,5%. Myslíme si, že vzhľadom
na klientelu s ktorou pracujeme je to veľmi dobrá úspešnosť umiestnenia na trhu práce.
Z 12 klientov, ktorí sa uplatnili na trhu práce absolvovalo 6 klientov kurz Práca s PC,
4 klienti kurz Obsluha motorových vozíkov a 3 klienti Opatrovateľský kurz. Z toho 3 klienti
absolvovali po 2 kurzy (Práca s PC a Obsluha motorových vozíkov).
Spolu bolo uskutočnených 251 poradenských rozhovorov s klientmi. Poradenstvo
bolo zamerané na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov, na hľadanie riešení rôznych
problémov súvisiacich s pracovným uplatnením, so zvýšením, doplnením či zmenou
kvalifikácie, na hľadanie riešení k zmene svojej sociálnej situácie.
APZ pri RS CKD poskytovala aj špecifické služby pre svojich klientov a to – pomoc
pri zabezpečení ubytovania a brigádnicky servis.
Z 28 klientov, ktorí absolvovali rekvalifikačné kurzy sa na trhu práce uplatnili 10
klienti, čo je 35,7%. Z prác v ktorých nachádzajú uplatnenie naši klienti prevažujú pomocné
práce v drevovýrobe, na stavbách, pri páse, práca v zahraničí.
Pracovné ponuky sme mali z rôznych zdrojov napr. regionálna tlač, rôzne vývesky, internet,
telefonické kontaktovanie a pod. Snažili sme sa viesť klientov k samostatnosti pri hľadaní si
práce.

ŠTUDENTSKÁ PRAX
I.ŠKOLIACE PRACOVISKO KVDaSP
Adresa:
Telefón:
Zodpovedný za
školiace pracovisko:
Odborný garant:

ŠP KVDSP Dom Charitas, Jarková 79, Prešov
051/ 77 23 709
Ing. Branislav Božek
Doc. PhDr. Jozef Kredátus PhD.

Charakter aktivity:

činnosť pracoviska sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu
študentov katedry pre prácu s marginálnymi skupinami
prostredníctvom praktických skúseností, ktoré študenti získajú
počas študijnej praxe v RS CKD (najmä v DOCH).

Cieľová skupina:

na výkon študentskej praxe sú prijímaní študenti 3 až 5-eho
ročníka KVDSP, FF PU v Prešove.

Hlavné výsledky:
a.) 5 študentov KVDSP FF PU v Prešove absolvovalo v DOCH prax v celkovej
dĺžke 306 hodín
b.) 1 študentka 5. ročníka KVDSP FF PU v Prešove spracovala diplomovú prácu
s názvom „Resocializácia a reintegrácia závislých od alkoholu“, ktorej cieľom
bolo komparovať metódy a formy resocializácie a reintegrácie v resocializačnom
stredisku Dom Charitas a resocializačnom stredisku IKV Žakovce a poukázať na
rôzne alternatívy, ktorými sa môže realizovať doliečovací proces.
II. INÁ ŠTUDENTSKÁ PRAX
Adresa:
Telefón:
Zodpovedný za študentskú prax:

Domov Nádeje, Pod Táborom 33, Prešov
051/ 75 81 137
Mgr. Peter Michančo
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Charakter aktivity:

činnosť pracovníka sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu
študentov pre prácu s marginálnymi skupinami prostredníctvom
praktických skúseností, ktoré študenti získajú počas študijnej
praxe v iných aktivitách RS CKD.

Cieľová skupina:

na výkon študentskej praxe sú prijímaní študenti 1 až 5-eho
ročníka rôznych humanitných odborov, hlavne sociálnej práce.

Hlavné výsledky:
11 študentov
prax v celkovej dĺžke 521 hodín
Rozdelenie študentov
a.) podľa univerzít
9 študentov Prešovská univerzita Prešov
1 študent Katolícka univerzita Ružomberok
1 študent VŠ sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov
b.) podľa ročníkov
1. ročník – 6 študentov
2. ročník – 1 študent
3. ročník – 3 študenti
5. ročník – 1 študent
c.) podľa odborov
sociálna práca – 9 študentov
andragogika – 2 študenti
Jednorázové: NÁRODNÝ DEŇ ABSTINENTOV (NDA)
Sprievodne akcie (1.-4. september 2005)
Cieľom osláv NDA je okrem iného aj upozorniť širokú verejnosť na to, že konzumný
štýl života našej spoločnosti nielen neprospieva, ale ju aj ničí a devastuje. Pod biedou
mnohých, ktorým sa charita pokúša pomáhať, sa podpísal alkohol, hracie automaty, drogy.
Bolo teda na mieste pýtať sa: „Ako upozorniť širokú verejnosť na blížiaci sa NDA?“
Odpoveď nabrala tvar dreveného stánku na námestí Prešova. Pri tomto „pútači NDA“ sa
okoloidúci už od 1. septembra mohli pozastaviť, dosýta si nabrať informačných
a motivačných materiálov o abstinencii a aktivitách Gréckokatolíckej diecéznej charity a
podrobne sa informovať o oslavách Celoslovenského národného dňa abstinentov
v Prešove, ktoré sa konali pod záštitou Generálneho sekretariátu výboru ministrov pre
kontrolu drog a drogových závislosti.
Gréckokatolícka diecézna charita sa rozhodla tieto celoslovenské oslavy NDA aj
duchovne prehĺbiť prostredníctvom krížovej cesty a adorácie za závislých. „Táto krížová
cesta je zrejme prvou krížovou cestou za závislých v histórii Prešova,“ povedal o. Jozef
Heske, ktorý spolu so spoločenstvami Kruciáty oslobodenia človeka z Levoče a Bardejova
viedol krížovú cestu Hlavnou ulicou a námestím Prešova. Pri zorganizovaní adorácie za
závislých v kostole sv. Mikuláša v nedeľu 4.9.2005 zasa ponúkli svoju pomoc aj sestry
františkánky a oázové spoločenstvo Maranatha.
Všetkým patrí srdečná vďaka.
Oslavy NDA (5. september 2005)
Program NDA sa začal slávnostnou archijerejskou liturgiou v katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa. Slávil ju vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý zúčastneným poukázal na vieru ako
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na správny začiatok každého ľudského úsilia, nevynímajúc z toho ani boj so závislosťou.
Okrem iného povedal:
„Bratia a sestry, viera nám dáva svetlo. Viera nám sprostredkúva poznanie Boha. Viera nás
učí, ktorou cestou máme v živote kráčať, čo máme robiť a čoho sa vyvarovať. Viera je tou
silou, ktorá človeka podopiera. Máme sa teda o ňu usilovať a chrániť ju. Lebo inak sa
staneme slepými a poviazanými.“
Po slávnostnej liturgii sa účastníci NDA presunuli do priestorov PKO Čierny Orol.
Mesto Prešov sa ako spoluorganizátor NDA nedalo zahanbiť a samotné oslavy NDA mohli
bezplatne a veľmi dôstojne prebiehať v týchto nádherných priestoroch.
Program NDA pokračoval prezentáciou projektu RS CKD. Počas nej Mgr. Peter
Valíček priblížil účastníkom pôsobenie projektu, jeho doterajšie úspechy a plány do
budúcnosti. Prezentácia bola obohatená aj krátkymi príspevkami, otázkami a diskusiou
účastníkov.
Po prezentácií RS CKD pokračoval program, v ktorom nechýbali ani zdravice
a pozdravy významných osobností pracujúcich v oblasti závislosti. Účastníci si mohli
vypočuť slová povzbudenia PhDr. Blažeja Slabého – riaditeľa Generálneho sekretariátu
výboru ministrov pre kontrolu drog a drogových závislosti, RNDr. o. Jozefa Voskára –
duchovného správcu GKDCH, doc. PhDr. Jozefa Kredátusa, PhD. – supervízora RS CKD,
MUDr. Jozefa Benkoviča – primára oddelenia OLÚP Predná Hora a iných.
Súčasťou osláv bolo aj slávnostné odovzdávanie plakiet za abstinenciu, svedectvá
abstinentov a bohatý kultúrny program. Tejto spoločenskej akcie sa zúčastnilo asi 180 hostí
z celého Slovenska a z Poľska. Historici NDA sa určite jednoznačne zhodnú na tom, že
oslavy NDA 2005 v Prešove sa zapísali ako najkrajšie oslavy Národného dňa abstinentov
na Slovensku.

ZAHRANIČIE
Francúzsko
V dňoch 25. 10. – 05. 11. 2005 sa štyria pracovníci GK DCH zúčastnili recipročnej
návštevy v partnerskom zariadení Cité Miriam, Secours Catholique, ktoré poskytuje svoje
služby osobám bez domova na predmestí Paríža. Prezreli si zariadenia a niektoré
spolupracujúce asociácie.
V rámci tejto návštevy sa zároveň zúčastnili v dňoch 27. a28. októbra 2005 v Paríži
na konferencii „Urgentná sociálna práca v metropolách Európy“. Túto konferenciu spolu
organizovali Francúzska národná asociácia organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom v núdzi
a resocializáciu osobám bez domova (FNARS) a Európska Federácia národných
organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom v núdzi (FEANTSA).
Poľsko
Recipročné návštevy členov skupín Anonymných alkoholikov /AA/ z mesta Rymanow
z Poľskej republiky a našich pracovníkov i klientov na podujatiach organizovaných oboma
stranami.
Česko
Traja pracovníci GK DCH sa dňa 20. 10. 2005 zúčastnili konferencie
o podporovanom zamestnávaní usporiadanej organizáciou ELIM Vsetín, ktorá sa zaoberá
resocializáciou ľudí bez domova a čiastočne rieši aj problém rómskeho etnika cez Agentúru
podporovaného zamestnávania zriadenú od roku 2003.
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Charitatívna služba v rodinách /CHSR/
Adresa:
CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón:
051/ 77 23 970
Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka CHSR a ADOS.
Cieľ CHSR:

poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti starým, chorým
a opusteným ľuďom v domácnostiach, s rozšírením na duchovný
rozmer.

Cieľová skupina: - starí, chorí a opustení ľudia v 6-ich miestach Eparchie.
Charakteristika:

- opatrovateľská služba - ,,Charitatívna služba v rodinách"
/CHSR/ podľa § 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v platnom znení.

Personál:

vrchná charitatívna sestra,
charitatívna sestra /podľa počtu hodín u klientov/.

Charitatívnou službou v rodinách sa usilujeme o:
- predchádzanie nutnosti odchodu do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo
nemocníc,
- spokojnosť klientov a najbližších,
- prehĺbenie pocitu istoty,
- dosiahnutie čo najväčšej možnej nezávislosti v rôznych oblastiach života,
- kompenzácia obmedzených funkcií,
- zachovávanie alebo obnovenie zdravého pocitu sebavedomia,
- udržiavanie kontaktu s okolím,
- duchovná pomoc – individuálna.
- nové orientácie a hľadanie zmyslu života,
- pocit spokojnosti a zmierenia s danou situáciou,
- dôstojná smrť.
Zmyslom tejto služby je dosiahnutie príslušnej odbornej starostlivosti o telo človeka, ale
tiež aj o ducha. Má sa tu na mysli pokojné prežitie staroby, eventuálne umierania človeka v
prostredí jeho rodiny, teda ľudí i prostredia, v ktorom prežili svoj život. Táto charitatívna
služba nechce nahradzovať starostlivosť o rodinného príslušníka zo strany zdravých
príbuzných, ale ju len doplniť. Klientmi sú ľudia väčšinou vyššieho veku, často s rôznymi
vážnymi ochoreniami, ľudia telesne postihnutí, či pripútaní na lôžko, či invalidný vozík,
väčšinou bývajúcich osamotene.
Chceme, aby človek, ktorý sa dostane do stavu odkázanosti, nemusel násilne opúšťať
svoj domov a sťahovať sa do zariadení pre dôchodcov. Aby pokojne v ľudských
podmienkach dôstojne dožíval vo svojom známom prostredí, v blízkosti svojich najbližších
známych a priateľov, kde sa cíti dobre. Pretože väčšine starým ľuďom oveľa viac ublíži
odlúčenie od prostredia, v ktorom prežili dlhé roky, ako samotná odkázanosť.
Rozsah poskytovaných služieb:
- pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, ako aj domácich prácach,
- kontakt so spoločenským prostredím, duchovná pomoc – individuálna.
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Stredisko
rok 2004
1.01. - 31.04.2005
1.05. - 31.12.2005
1.01.2006

Prešov Stará
Čirč Svidník Medzila- Snina Spolu
klienti
Ľubovňa
borce
24
15
19
13
11
35
117
13
12
17
8
8
28
86
0
5
6
5
0
0
16
0
0
6
0
0
0
6

Záver:
Rok 2005 sa niesol v očakávanom útlmovom režime z decembra 2004, ktorý vznikol na
základe rozhodnutia Úradu Prešovského samosprávneho kraja o neposkytnutí finančných
prostriedkov na rok 2005 na opatrovateľskú službu v súvislosti s centralizáciou štátnej
správy a prenosom kompetencií zákonom č. 564/2004 Z. z.
V januári 2005 sme tak boli nútení nepredĺžiť pracovné zmluvy, ktoré boli na dobu určitú
a zároveň dať výpovedné lehoty charitatívnym sestrám vyplývajúce
zo zákonníka
práce. S ľútosťou musíme konštatovať, že to znamenalo ukončenie charitatívnej služby
v rodinách v apríli 2005 v piatich strediskách, v ktorých sme poskytovali túto službu
postupne od roku 1993.
Ako v predchádzajúcej tabuľke vidieť, do nadchádzajúceho roka ostalo iba jedno
stredisko CHSR Čirč, s dvomi charitatívnymi sestrami, ktoré poskytujú charitatívnu službu
v rodinách v obci Kyjov a to na základe zmluvy s Obecným úradom Kyjov a GK DCH.
V strediskách Svidník a Stará Ľubovňa sa útlmový režim dobrovoľníckou činnosťou predĺžil
do decembra 2005.
Poskytovanie charitatívnej služby v rodinách prevzala v niektorých prípadoch miestna
samospráva, príbuzní a niektorí klienti, žiaľ boli nútení opustiť svoje prirodzené domáce
prostredie a ísť do Domova dôchodcov alebo do Domova sociálnych služieb.
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DOM SV. ANNY STARÁ ĽUBOVŇA
Adresa:
Telefón/fax:
Kontaktná osoba:

Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
052/ 43 22 196
Mgr. Soňa Gaborčáková

Charakter zariadenia:

Domov sociálnych služieb, podľa § 22 zákona č. 195/1998 Z. z. v
platnom znení

Cieľová skupina:

Deti a mládež s kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do 25
rokov.

Personál:

1 sociálny pracovník,
1 majster odbornej prípravy,
2 zdravotné sestry

Počet klientov:

16 /z toho 2 noví klienti/

Počet dobrovoľníkov:

24

Cieľ projektu:
- zamerať sa na zlepšenie životných podmienok zdravotne postihnutých detí
a mládeže, a tým prispievať k zamedzovaniu akýchkoľvek foriem sociálneho
vylúčenia tejto cieľovej skupiny voľno časovými a pracovnými aktivitami,
- posilniť inštitucionálnu a operačnú kapacitu Domu sv. Anny, ktorá chce
zabezpečovať podporu začlenenia a participácie mentálne postihnutých detí
a mladých ľudí do bežného spoločenského života.
Dom sv. Anny začal svoju činnosť 1.11.1999 ako jediné zariadenie tohto druhu v
regióne na podnet rodičov postihnutých detí. Priestory sú začlenené do obytnej plochy,
obývajú ich zväčša mladé rodiny, pozostávajú zo štyroch obytných celkov. Areál budovy je
prispôsobený pre deti, a tak dáva možnosť integrácie postihnutých detí do zdravej society.
Tento priestor možno teda chápať ako predintegráciu či prevenciu zdravej populácie proti
strachu a ostychu od postihnutých ľudí.
Ide o zariadenie s denným pobytom, kde je zabezpečená výchovná, záujmová,
kultúrna činnosť, pracovná terapia, nevyhnutné životné úkony, stravovanie, zaopatrenie,
poradenstvo a vzdelávanie.
Harmonogram je prispôsobený individualite dieťaťa a jeho potrebám. Po získaní
ďalších priestorov tu môže byť aj rehabilitačná starostlivosť a chránené pracoviská.
Detailný popis aktivít:
Pracovná terapia:
- má pomôcť nájsť silné stránky postihnutých detí, a tak ich motivovať pre vlastnú
aktivitu v socializácii. Projekt tak zabezpečuje pracovnú činnosť mladým ľuďom
s mentálnym handicapom a umožňuje spolupodieľať sa na fungovaní v spoločnosti.
Produkty z pracovnej činnosti slúžia na vlastnú prezentáciu detí pri rôznych
príležitostiach.
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Formy práce:

1. klub šikovných rúk - mentálne postihnutá mládež sa realizuje v tomto klube pod
dozorom odborníka v oblasti rozvoja jemnej motoriky (ručné práce, modelárstvo,
práca s textíliou, práca so sadrou),
2. klub domácich majstrov – zostrojovanie rôznych predmetov pre bežné fungovanie
v domácnosti,
3. klub informatiky – výučba práce s PC a počíta sa aj s internetom prostredníctvom
ktorého budú komunikovať s ďalším svetom.
Voľnočasové aktivity:
Formy práce:

1.výchovná činnosť zameraná na telesnú aktivitu (realizuje sa prostredníctvom
loptových hier, tenisu, minigolfu),
2. ľahké formy rehabilitácie (handicapované deti a mládež, pod zdravotným
dozorom cvičia na žinenke, na gymnastických loptách),
3. prechádzky, výlety spojené s náučnou formou výchovy (deti prostredníctvom tejto
metódy cez zmyslové orgány vnímajú a rozvíjajú vecné učenie).
Projekt sa stretol s pozitívnou reakciou rodičov detí, je akceptovaný štátom, farským
spoločenstvom a okolím všeobecne. Svojou činnosťou sa postupne dostal do povedomia
obyvateľov Starej Ľubovne, ako aj akceptáciou jej blízkeho okolia. Personál spĺňa odborné
vzdelanie potrebné pre prácu, ktorú kladne hodnotia aj odborní lekári, psychológovia
a pedagogickí pracovníci, ktorí tu externe dochádzajú.
V celospoločenskom meradle má tento projekt dopad na verejnú mienku zdravej
populácie, ktorá je denne presvedčovaná, že aj handicapovaní ľudia sú konkurencie
schopní bežnému obyvateľstvu. Taktiež sa zvyšuje aj morálna zodpovednosť regionálnych
zástupcov za riešenie problematiky mentálnej retardácie v meste Stará Ľubovňa.
Skúsenosti:
- pokračuje vzdelávanie na detašovanom pracovisku – Špeciálna základná škola
v Dome sv. Anny,
- zameriava sa na odbornú prípravu študentov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku počas študijnej praxe v Dome sv. Anny,
- rodičom vyhovuje poloha zariadenia a dovážajú svoje deti aj zo vzdialenejších obcí
v okrese Stará Ľubovňa,
- deti sa zlepšujú v práci s PC.
Zámery:
- stabilizovať personál Domu sv. Anny,
- rozšíriť priestory, aby sa mohlo začať s realizáciou aktivít zameraných na dosiahnutie
väčšej samostatnosti a prípravy na chránené bývanie,
- vytvoriť komplex aktivít zameraných na prípravu pracovať v chránených dielňach,
- zaviesť internet a sprostredkovať ďalšie technológie, ktoré sú nevyhnutné pre
rozširovanie ich možností sebarealizácie.
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ŠKOLIACE PRACOVISKO KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Adresa:
Telefón:
Personál:

Školiace pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku
DCH - Dom sv. Anny, Letná 7, Stará Ľubovňa
052/ 43 22 196
Mgr. Soňa Gaborčáková

GK

Charakter aktivity:

činnosť pracoviska sa zameriava na odbornú prípravu študentov
Teologickej
fakulty
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku
v študijnom
programe
sociálna
práca
prostredníctvom
praktických skúseností, ktoré študenti získajú počas študijnej
praxe v Dome sv. Anny.

Cieľová skupina:

študenti Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
v študijnom programe sociálna práca, detašované pracovisko
Stará Ľubovňa.

Hlavné výsledky:

24 študentov absolvovalo spolu v Dome sv. Anny odbornú prax
v celkovej dĺžke 82 hodín.

SOCIÁLNE PORADENSTVO A SOCIÁLNA PREVENCIA
Kontakt:
Telefón:

Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
052/ 43 22 196

Zodpovedná osoba za sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu:
Mgr. Soňa Gaborčáková
Cieľová skupina:

mentálne a telesne postihnutá mládež (15 – 30 rokov).

Formy prevencie:

lekcia
prednáška

Formy poradenstva:

individuálny rozhovor
prednáška

Počet občanov, ktorým bolo poskytnuté soc. poradenstvo a prevencia: 34
Frekvencia výkonu:
Hodnotenie:

1x mesačne
sociálna prevencia a poradenstvo zmenila svoju frekvenciu
výkonu z dôvodu zamietnutia financovania tejto aktivity
Prešovským samosprávnym krajom.
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Charitné centrum pre deti a mládež (CHCpDM) Humenné:
Adresa:
Mierová 4, 066 01 Humenné
Telefón:
057/ 77 56 993
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Charitunová, zodpovedná za výkon SpaSP
Personál:

1 sociálna pracovníčka, Anna Škumaničová

Hlavný cieľ projektu:
- poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva pre rizikové skupiny
maloletých a pre dysfunkčné rodiny (ako primárne - užšie sociálne prostredie
maloletého) a vytvorenie podmienok pre zdravý sociálny, psychický a telesný vývin
maloletého.
Cieľová skupina:
- žiaci 6. a 7. ročníkov – 5 tried ( 153 žiakov) na ZŠ Kudlovská, kde je predpokladané
ohrozenie žiakov sociálno-patologickými javmi.
Charakteristika činnosti:
Do roku 2003 fungovalo CHCpDM ako opatrovateľská služba pre deti. Keďže túto
službu nebolo možné zaregistrovať, Prešovský samosprávny kraj neposkytol na túto službu
ani finančný príspevok. Nepodarilo sa zaregistrovať ani opatrovateľskú službu pre starých,
chorých a opustených, preto bola táto služba oficiálne zrušená, ale prebiehala na
dobrovoľníckej báze. Išlo o pomoc rodinám s deťmi (rozhovory, pomoc deťom s úlohami,
pomoc v domácnosti, konzultácie s odborníkmi...) v rozpätí 1 až 2-krát týždenne 2
dobrovoľníčkami, podľa potreby 4 – 7 hod. týždenne. Ako jediní sa venovali aj rómskym
deťom a mládeži.
MPSVR 22.6.2004 podľa § 84 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov vydalo povolenie na výkon sociálnej prevencie formou
vyhľadávacej, nápravnej, rehabilitačnej činnosti, organizovanie výchovno-rekreačných
táborov a na poskytovanie sociálneho poradenstva podľa § 12 zákona č. 195/1998 Z .z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov pre maloletého, ktorého doterajšia
výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, s poruchami správania, a ktorý
zanedbáva povinnú školskú dochádzku.
Forma poskytovania SpaSP:
- skupinová - prednášky a besedy (aj v rámci aktivačnej činnosti),
- spolupráca s hosťami: mestská polícia, štátna polícia,
hasiči – záchranári, vojaci,
Slovenský červený kríž, zdravotné sestry,
CPPS, psychologička, kňazi.
- návštevy v krízovom stredisku – 14 klientov vo veku 3 – 15 rokov,
- konzultácie s odborníkmi (psychológovia, soc. pracovníci ÚPSVaR),
- individuálne – podchytenie dievčatka, ktoré v triede šikanovali spolužiaci, kontakt
s detskou psychologičkou.
Vyhodnotenie:
k 31. 03. 2005 oznámenie prerušenia poskytovania služby z dôvodu neposkytnutia
fin. príspevku od PSK.
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Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti /ADOS/:
Adresa:
CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón:
051/ 77 23 970
Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka ADOS
Charakter služby:
- poskytovanie komplexnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti klientovi
v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, podľa zákona č. 277/1994 Z. z.
a v znení neskorších predpisov,
- zabezpečenie ošetrovateľského monitoringu, stanovenie ošetrovateľskej
diagnózy a jej poskytnutie:
- v prevencii,
- v terapii,
- v rehabilitácii,
- v poradenstve,
- v zdravotno-sociálnej výchove,
- služba je rozšírená o duchovný rozmer.
ADOS

ADOS
Prešov

ADOS
Snina

ADOS
Sabinov

ADOS
Spolu

Klienti:
rok 2004
rok 2005
Návštevy:
rok 2004
rok 2005

42
42

76
106

14
22

132
170

1922
1496

1432
3377

759
1337

4104
6210

V roku 2005 vstúpili do platnosti nové zákony:
- Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z. ,
- ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne
a v spolupráci s lekárom.
- Vyhláška MZ SR č. 306/2005 Z. z. ,
- ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz.
- Nariadenie vlády SR č. 223/2005 Z. z.,
- ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov.
- Vestník MZ SR čiastka 34-36, roč.53 ,
- odborné usmernenie o vedení ošetrovateľskej dokumentácie.
- § 69 zákona č. 578/2004 Z. z.,
- podmienky na vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.
Skúsenosti:
- získali sme licenciu na výkon činnosti odborných zástupcov vo všetkých ADOS,
- špecializačné štúdium v špecializačnom odbore: ošetrovateľská starostlivosť
v komunite majú ukončené všetky sestry.
Zámer:
- doriešiť zastupovanie v ADOS Charitas Prešov,
- podpísať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami,
- pokračovať vo vzdelávacom projekte ADOS s DCV Freiburg v Nemecku.
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Iné služby a aktivity pre verejnosť:
Adresa:
Telefón/fax:
Kontaktná osoba:

CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
051/ 77 23 970
Ing. Mária Rajňáková

1. Spolupráca so zahraničím:
-

-

Nadviazanie partnerstva s Talianskou katolíckou misiou vo švajčiarskom Luzerne cez
p. Franca Gattiho, SJ. Po vzájomných návštevách sa podarilo s jeho pomocou
odkúpiť do vlastníctva dom vo Svidníku za výhodných podmienok (200 tis. Sk).
Po rekonštrukcii objektu za výdatnej pomoci partnera bude objekt slúžiť ako
multifunkčné stredisko soc. služieb. Už teraz tam funguje Sociálne centrum, uvažuje
sa so Zariadením opatrovateľskej služby a ubytovaním pre účastníkov Pastoračnej
praxe.

2. Vianočná zbierka pre Charitu (Mgr. Dagmar Chanáthová):
-

-

tradičná akcia na pešej zóne s cieľom propagácie a prezentácie činnosti GK DCH za
rok 2005, evanjelizácie a úsilia osloviť nových dobrovoľníkov pre charitnú prácu,
počas Vianočnej zbierky bola vynikajúca spolupráca s dobrovoľníkmi, obohacujúca
na skúsenosti pre obe strany,
počas 7 dní a 118 hodín sa vyzbieralo:
10 dobrovoľníkov Strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého,
24 dobrovoľníkov GK Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča,
4 bohoslovci u nás na absolventskej praxi, (ktorí túto zbierku pripravili)
4 zamestnanci GK DCH s 3 dobrovoľníkmi, (z radov svojich najbližších)
počas 7–ich dní sa vyzbieralo 11 780,- Sk
všetkým dobrodincom, ktorí nás finančne, či materiálne alebo modlitbami podporili,
patrí úctivé Pán Boh zaplať aj citátom pod rozdávanými ikonami – nálepkami: „Sám
Pán pokoja nech Vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade!“.

3. Hodnotiace stretnutie pracovníkov GK DCH:
-

-

organizácia diecézneho stretnutia zamestnancov GK DCH v priestoroch
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča v čase od
8,30 do 15,30 hod. dňa 26. mája 2005 na sviatok Najsvätejšej Eucharistie s cieľom
hodnotenia aktivít organizácie za rok 2004
hostia: vladyka Ján Babjak SJ, o. dekan zo Svidníka Mgr. Marek Pulščák, Mgr. Viera
Mosejová, odborný garant RS CKD
prínos stretnutia: vzájomné zdieľanie a svedectvá zo svojej práce, ocenenie
pastoračnej praxe bohoslovcov, otvorenie eucharistickou pobožnosťou a záver sv.
liturgiou.
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4. Duchovné cvičenia zamestnancov GK DCH:
-

-

konané v príjemnom prostredí v Kláštore Najsvätejšej Trojice otcov Redemptoristov
v Stropkove pre 11 zamestnancov s exercitátorom o. Miroslavom Medviďom, CSsR,
na tému „Postoj Ježiša ako vzor pre terapeutickú činnosť Cirkvi“ od 15. 9. do 18. 9.
2005 (počas Eucharistického kongresu)
načerpanie nových síl pre službu blížnym cez prednášky, meditácie, rozhovory,
sviatosť zmierenia, spoločné modlitby Akatistu, večierne, adoráciu Najsvätejšej
eucharistie, Sv. liturgiu i dobré jedlo milej pani kuchárky

5. Kampaň na pomoc rodinám v núdzi:
-

-

-

zapojenie sa do kampane SKCH na pomoc rodinám v núdzi od októbra do decembra
2006 za podpory generálneho partnera Slovenskej sporiteľne, reklamnej agentúry
a mediálnych partnerov
cieľom kampane bolo upozorniť na to, že nie všetky rodiny na Slovensku majú
ideálne životné podmienky. V prípade problémov sa môžu obrátiť na zariadenia
Charity na celom Slovensku. Súčasne sa konala verejná zbierka, z ktorej sme dostali
čiastku 11 171,- Sk a bude vytvorený „Adresár pomoci rodine v núdzi“
a odprezentovaný verejnosti
Konkrétne prípady núdze v rodinách, keď Charita pomáha:
A/ rodiny v sociálnej a hmotnej núdzi
B/ rodičia, ktorí sa nestarajú o svoje deti z rôznych dôvodov: problémy s alkoholom
a inými drogami, nepostačujúci pocit zodpovednosti, strata bývania ...
C/ osamelí rodičia (častejšie matky) s deťmi, ktorým treba pomôcť pri zaradení do
bežného života
D/ deti z rôznym druhom postihnutia (fyzické, mentálne, psychické)
E/ starnúci a chorí, o ktorých sa nemôžu alebo nedokážu postarať ich dospelé deti.

6. Kampaň k 2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb:
Použitie vyzbieraných fin. prostr. z 2% z daní v roku 2005 z roku 2004:
- pomoc postihnutým prír. katastrofou na Sri Lanke
100 000,- Sk
- potravinová pomoc pre terénnu službu Soc. centra Prešov
10 018,- Sk
- podpora aktivít Klubu Kahan pre abstinentov
10 202,- Sk
- technický projekt rekonštrukcie Domu Charitas
107 100,- Sk
- Prevádzkové náklady RS CKD (energia, plyn, oprava a údržba,
- cestovné, kancel. potreby, telefón, pohonné hmoty, knihy)
290 767,-Sk
- pomoc mnohodetným rodinám a rodinám v núdzi
31 040,-Sk
Spolu
549 127,- Sk
Ďakujeme aj darované 2% z daní z roku 2005 od právnických i fyzických osôb vo výške
87 067,- Sk.
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7. Spolupráca s dobrovoľníkmi (Mgr. Peter Michančo):
V redakcii časopisu Cesta:

Počet dobrovoľníkov:
Počet hodín:
Na centre diecéznej charity:
Počet dobrovoľníkov:
Počet hodín:

redakčná činnosť
fotografovanie
grafická úprava
pomoc pri distribúcií časopisu
5 (Štefan, Martin, Martina, Eva, Michaela)
110 hodín
pomoc pri administratívnych prácach
preklady textov do angličtiny
2 (Veronika, Katarína)
184 hodín

Hodnotenie:
Dobrovoľníci v našej organizácii sú prevažne študenti PU. najčastejšie sú zapájaní do
spolupráce s časopisom Cesta. Svoje miesto si dokážu veľmi dobre zastať a začínajú byť
dôležitou súčasťou organizačnej štruktúry našej organizácie.
Spolupráca:
V rámci dobrovoľníckych aktivít sa naša organizácia zúčastnila niektorých aktivít v Prešove:
1. Trh dobrovoľníckych príležitostí (12. 10. 2005) organizátorom bola Študentská
spoločnosť pre politické vedy a Katedra sociálnej práce a andragogiky,
Filozofickej fakulty PU v Prešove.
2. Vznik dobrovoľníckeho centra Prešov (október 2005) – združenie tieto
organizácie: SAIA Prešov, n. o., Katedra sociálnej práce a andragogiky FF PU
Prešov, SAPS Prešov (študentská spoločnosť pre politické vedy),
Gréckokatolícka diecézna charita Prešov, Centrum voľného času Stará
Ľubovňa, Komunitná nadácia Prešov.
3. Krajské srdce na dlani (november 2005) – oceňovanie najaktívnejších
dobrovoľníkov v Prešovskom kraji, kde ako organizácia sme mali zastúpenie
v rozhodovacej komisii a venovali sme ceny pre ocenených dobrovoľníkov.
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Spolupracujúce organizácie a jednotlivci:
- externý psychológ RS CKD, Mgr. Viera Mosejová, Prešov,
- supervízor RS CKD, Doc. PhDr. J. Kredátus PhD., Humenné,
- gréckokatolícky kňaz, o. Jozef Voskár, duchovný správca GK DCH, Sabinov,
- psychiater, Psychiatrická ambulancia, MUDr. Anna Madziková, Prešov,
- praktický lekár pre dospelých, MUDr. Marta Oľhová, Prešov,
- PhDr. Marián Garbár, psychológ, Prešov,
- stomatológ, MUDr. Andrej Balog, Prešov,
- Psychiatrická ambulancia, MUDr. Gabriela Husovská, Prešov,
- právnik, JUDr. Peter Krajňák, Prešov
- RNDr. Anatolij Goldenberg, chemik – toxikológ, PN Prešov,
- Psychiatrická ambulancia, MUDr. Igor Smelý, Prešov,
- Fakultná NsP J. A. Reimana, psychiatrické oddelenia, Prešov,
- Fakultná NsP J. A. Reimana, Protialkoholické oddelenie, Sučany,
- Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora Muráň,
- Psychiatrická liečebňa, Protialkoholické oddelenie, Sučany,
- Rieka s.r.o., Protialkoholická liečebňa, Šútovo,
- CPLDZ Košice, Skladná ul. Košice,
- Psychiatrická liečebňa, oddelenie drogových závislostí, Veľké Leváre,
- OZ Risen, Jarková 77, Prešov,
- Kruciata oslobodenia človeka, Levoča a Bardejov,
- Združenie abstinentov Slovenska, Rohožník,
- Úrad prešovského samosprávneho kraja, Prešov,
- Mestský úrad Prešov, Svidník, Stará Ľubovňa, Humenné, Snina
- Obvodné úrady – odbory sociálnych vecí
- posudkoví lekári podľa miesta trvalého bydliska klientov
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov,
- podnikateľ v oblasti cestovného ruchu Vladimír Chromek, Tulčík,
- Úsmev ako dar, nadácia pre deti z detských domovov, Košice,
- Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce a resocializačné strediská v rámci SR,
- Fenestra Košice, Nadácia pre týrané ženy, Košice,
- Prešovský večerník, Prešov,
- Fecupral s.r.o. Prešov,
- Istrobanka a.s. Prešov,
- Jeans Centrum, Prešov,
- Lekáreň Salvator, Prešov,
- agropodnikateľ p. J. komár, Prešov,
- Akadémia vzdelávania, Prešov,
- Sociálna poisťovňa, Prešov,
- Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava – Ing. Ferenčíková,
- Taval, Prešov,
- Fond sociálneho rozvoja, Prešov,
- Popovič – súkromný podnikateľ,
- Švihura – súkromný podnikateľ,
- ELIM Vsetín, Česká republika,
- FJK s.r.o., Prešov,
- Polygraf Print, Prešov,
- Prešovská Univerzita Prešov, Filozofická fakulta Katedra pedagogiky,
- Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov,
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- GKFÚ Prešov – mesto,
- RKFÚ Prešov – mesto,
- Školská sestry sv. Františka, Prešov,
- Oázové spoločenstvo Maranatha, Prešov
- MPL stavebniny, Prešov,
- firma Širocký, Široké,
- Agromelio, Prešov,
- Geoprieskum, Prešov,
- praktickí lekári pre dospelých v Prešove, Sabinove, Snina na základe voľby klientov,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., pobočky Prešov, Snina,
- Zdravotná poisťovňa APOLLO,
- Sidéria – Istota, združená zdravotná poisťovňa,
- Obecný úrad Kyjov,
- Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom
v Prešove,
- Hartman, pobočka Prešov,
- Špeciálna základná škola, Stará Ľubovňa.

Darcovia materiálni i finanční:
- GKFÚ Malcov
- GKFÚ Tichý Potok
- ADCH Košice
- Viera Hazuchová
- Marta Janočková
- Stanislav Vlčak
- Michal Lejko, Prešov
- Ján Kormaník, Nižná Šebastová
- Mons. Štefan Sečka, Spišská Kapitula
- Dezider Jacko, Prešov
- Anton Slaninka, Ražňany
- Mária Hlaváčková
- Vlčková, Prešov
- Rudolf Česek
- Ing. Slepečka
Srdečná vďaka v mene všetkých klientov a spolupracovníkov!
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Finančné hospodárenie GK DCH:
Adresa:
CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón:
051/ 77 23 970
Kontaktná osoba: Helena Kaššayová, ekonómka a personalistka
Personál:

1 projektová ekonómka Valéria Rabatinová

Ekonomický úsek zabezpečuje plánovanie hospodárenia organizácie, spracovanie
a vyúčtovanie príspevkov zo štátnych a neštátnych zdrojov a zabezpečenie vykrytia
nákladov formou projektového financovania s koncoročným vyúčtovaním a spracovaním
účtovnej závierky.
Schvaľovanie finančných príspevkov z Prešovského samosprávneho kraja na
zabezpečenie sociálnych služieb prináša so sebou veľa napätia kvôli oneskorenému
zaslaniu finančných príspevkov a iba čiastočnej výške pokrytia nákladov. Taktiež nie sú isté
ďalšie zdroje, t. j. Protidrogový fond, Lotérie, 2 % z daní, preto v priebehu roka je potrebné
pružne reagovať prispôsobovaním nákladov podľa zdrojov.
Z toho dôvodu sme začiatkom roka 2005 boli nútení dať výpovede z pracovného
pomeru trinástim zamestnancom, ktorých pracovné pomery skončili výpovednými dobami
v marci a apríli. Dotklo sa to zamestnancov NOA, CDCH a CHSR Prešov, Svidník, Stará
Ľubovňa, Čirč, Humenné a Medzilaborce.
V snahe pokračovať v napĺňaní základného poslania GK DCH bol manažment nútený
pozrieť sa iným smerom, z čoho vyplynula nevyhnutnosť rozbehnúť viaczdrojové
financovanie prostredníctvom rôznych projektov, čo bolo mimoriadne náročné na
ekonomické spracovanie a následné vyúčtovanie.
Mnohokrát príliš administratívny, až byrokratický prístup zo strany kompetentných
štátnych a samosprávnych orgánov, neustále sa meniaci personál a nepružnosť
kontaktných miest, nové pravidlá a meniace sa požiadavky na vyúčtovanie finančných
prostriedkov nielen počas roka, ale aj v samotnom záverečnom vyúčtovaní, vyvoláva
náročnosť spracovania, pôsobí vyčerpávajúco a v konečnom dôsledku spôsobuje
odďaľovanie refundácie nami vynaložených nákladov.
Pri tvorbe rozpočtu nie sú isté ďalšie zdroje, t. j. Protidrogový fond, Lotérie, 2%
z daní, preto v priebehu roka je potrebné pružne reagovať prispôsobovaním nákladov podľa
zdrojov.
K 1. 1. 2005 bolo zamestnaných v GK DCH 56 zamestnancov, v priebehu roka 2005
bolo prijatých do pracovného pomeru 21 zamestnancov, skončený pracovný pomer bol s 19
zamestnancami. K 31. 12. 2005 bolo zamestnaných v GK DCH 58 zamestnancov.
V roku 2005 boli poskytnuté príspevky na činnosť GK DCH z týchto zdrojov:
- Prešovský samosprávny kraj
- aktivačné príspevky z ÚPSVaR
- Protidrogový fond
- Mestský úrad Prešov
- 2% z daní
- dary od fyzických osôb
- dary od právnických osôb
- zbierky na Charitu 2x ročne
- príspevky zo zahraničia
- príjmy zo služieb

8 632 400,381 545,409 000,200 000,87 067,744 784,52 956,511 775,184 612,2 412 606,39
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- MPSVaR - Lotérie
- Fond sociálneho rozvoja 01
- Fond sociálneho rozvoja 02
- PDCS nadácia
- MPSVsR – projekt EÚ IS Equal
- Obecné úrady
- iné príjmy

500 000,316 080,512 774,190 000,500 000,210 000,135 846,15 996 445,-

Spolu
Náklady:
Prevádzkové náklady
Ostatné mater. náklady
Náklady na služby
Mzdy
Odvody
Poistenie majetku
Odpisy HIM
Iné poplatky
Spolu

2 346 589,1 818 428,2 229 633,7 250 631,2 479 987,114 932,180 779,871 849,17 292 828,-

Náklady v roku 2005 za GK DCH činili
17 292 828,príjmy boli vo výške
15 996 445,rozdiel je strata
- 1 296 383,vzniknutá vynaložením prostriedkov v projektoch Aktivačného príspevku, Equalu, ADOS,
Komunitnej sociálnej práce. Samotné MPSVaR - projekt Equal nám dlhuje 1 121 335,-Sk.
Očakávame refundáciu nákladov z Aktivačného príspevku, ADOS a KSP v 1. štvrťroku
2005.
Refundáciu z Equalu vidíme veľmi problematickú, dokonca nie je isté, či náklady vo výške
1 121 335,- Sk budú refundované. Celý projekt je ohrozený, napriek nemalej snahe nielen
nášho manažmentu, ale takisto ostatných mimovládnych organizácií, ktoré reagovali na
výzvu Európskej únie Iniciatívy spoločenstva Egual a rozbehli projekty v sociálnej sfére.
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Záver
Po takmer 15-tich rokoch práce na charite si s ľútosťou uvedomujem, že som stretol len
málo ľudí, ktorí v hĺbke svojho srdca úprimne ocenili službu, ktorú robíme. Priznávam sa
a verím, že nielen mňa povzbudí a poteší slovo uznania a konkrétny skutok podpory. Ale ak
by len na tom mala stáť naša práca, už dávno neexistuje.
Pretože často krát nás „Zo všetkých strán sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale
nepoddávame sa, prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.“
Aká je to teda motivácia a čo je tou hybnou silou, čo navzdory všetkému zachováva
existenciu charity? Odpoveď nachádzame v týchto jednoduchých slovách: „He agape tu
Christu synechei he mas.“, „Láska Kristova nás pobáda.“
Prisudzovať právo bedárom a sirotám, vymáhať spravodlivosť ponížením a chudobným
nikdy nebolo a ani nebude ľahké. Tento takmer večný zápas s ľudskou nadutosťou
a ľahostajnosťou však nie je možné viesť vlastnými silami, lebo nemôžeme dávať čo sami
nemáme.
Čo teda potrebujeme? Tri veci podopierajú vieru, sú to: modlitba, pôst a milosrdenstvo.
O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Tieto tri veci sú jedno
a navzájom si dávajú život. Lebo dušou modlitby je pôst a životom pôstu je milosrdenstvo.
Kto má z nich len jednu, nemá nič.
Nestrácajme teda schovávaním, ale zbierajme rozdávaním. Dávaj sebe tým, že daruješ
chudobnému, lebo čo nedaruješ inému, to mať nebudeš.
Prosím Vás, nemýľte sa. Boh sa vysmievať nedá. Kto si čo zaseje, to bude aj žať. Lebo kto
sa stará len o seba, skôr či neskôr spozná, že sám sebe život dať nemôže. Ale kto seje pre
iných, je plný radosti a večného života.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda
máme čas, robme dobro.
Ing. Maroš Šatný
riaditeľ GK DCH
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Príloha
Za všetkých kolegov svedectvo dvoch z klientov:
„ Rozhovor s Bohom “
Som „klientom“ v Dome Charitas, 11. mesiac. V rámci biblioterapie sa mi dostal do rúk
článok „Rozhovor s Bohom“. Dotklo sa ma to. Dotklo sa ma preto, lebo už som to čítal na mojej
prvej liečbe. Vtedy som si nezobral k srdcu tie múdre a poučné slová článku. Možno by som bol
inde, a iný.
V tých myšlienkach sa skrýva tá jednoduchá pravda o skutočnom živote. Slová, ktoré sú
zrozumiteľné a jednoduché. Avšak žiť podľa nich je oveľa ťažšie a komplikovanejšie. Ale oplatí sa
to! Pri niektorých výrazoch som našiel aj svoje osobné skúsenosti. Pozitívne či negatívne, úspechy
aj trapasy vo vlastnom živote.
„Prekvapuje ma, že niektorí ľudia sa tak strachujú o budúcnosť, že zabúdajú na
prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani pre prítomnosť ani pre budúcnosť“. Áno, poznám to. Aj ja som
sa tak správal, keď som prežíval tie krízové obdobia, ktoré som vlastne sám sebe vytváral kvôli
alkoholu. „Bože môj!, ako to bude ďalej?“ – boli moje časté otázky. Ale odpoveď som nedostal, a ani
som odpoveď nehľadal. Nič som neurobil preto, aby som sa dostal z toho „neživota“. Nežil som, len
som prežíval... Teraz som strašne rád, že sa mi otvorili oči a už aj žijem. V prítomnosti, a pre
budúcnosť. Pre seba a pre ľudí, ktorí ma potrebujú a ja potrebujem ich. A za to všetko môžem
ďakovať Bohu, že už je to tak. Veľmi blízka je pre mňa jedna myšlienka: - „preto, aby som sa naučil
žiť, musel som takmer zomrieť“.
„Chcem, aby ľudia poznali, že najcennejšie nie je to, čo v živote majú, ale koho majú “. Už
som si toho vedomý. Už vidím to, čo som vtedy nevidel. Vtedy, keď som mal krásny (ovšem
prázdny) život, ... rodinu, deti, peniaze, prácu, zdravie, „veľkolepý štýl života“. A pritom som nemal
nič. Teraz, hoci už materiálne nemám nič (peniaze, majetok, auto, prácu, atď...), cítim sa byť
najbohatším na svete. Veď mám ešte svoje zdravie, zdravý rozum, svoje deti a veľa dobrých ľudí
okolo seba. Ale hlavne svojho Boha! Boha, ktorého som často stratil, ba dokonca aj doslova odhodil.
A teraz je to nesmierne krásny pocit, že znovu môžem povedať: - Bože môj!, ďakujem ti!
„Každý bude súdený sám za seba; nie preto, že je lepší alebo horší ako ostatný“. Aj to
mám na zreteli, keď častokrát sa porovnávam s druhými. Nedržím v sebe závisť či poníženie k iným.
Lepším gratulujem, veď fakt sú dobrí! Slabších takisto rešpektujem; veď sú takí, akí sú schopní byť.
Teším sa, že ja nie som ako oni, telesne či duševne chorý. Ale nikdy ich neponižujem.
„Chcem, aby ľudia poznali, že trvá len pár sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme,
hlboké zranenia, ale trvá veľa rokov, než sa tieto zranenia uzdravia “. Bohužiaľ, aj to poznám.
Bolestnú podstatu tej myšlienky. Viem, že tie rany sa niekedy zahoja, ale častokrát predsa ostane aj
jazva. V srdci, v pamäti, v duši. Jazva, ktorá aj po rokoch môže zabolieť. Chcel by som , podľa
možností a schopností, čím viac takýchto zranení zahojiť !
„Chcem, aby ľudia poznali ,že skutočný priateľ je ten, kto o nich všetko vie a predsa ich má
rád “. Teraz vidím, ako málo skutočných priateľov som mal. Mal som ich síce veľa, ale oni ma len
potrebovali (zo známeho dôvodu); ale nikdy neboli so mnou, len pri mne. Chcem mať už len jedného
ozajstného priateľa, priateľku, ktorý ma naozaj bude mať rád.
„Ľudia zabudnú, čo ste povedali; zabudnú čo ste urobili; ale nikdy nezabudnú, ako sa
vedľa vás cítili.“ Aj to je pravda. Pracujem na tom, aby ľudia zabudli na všetko zlé, čo bolo pri mne.
Aby spomínali ma len v dobrom, a to dobré prevyšovalo všetok zlo. Aby ma ľudia brali ako jedného
z nich. Aby moja prítomnosť nebola nijaká výnimočná, ale aby zbadali keď som preč.
Chcem len to dobré! Pre seba a pre iných!
Laco, klient Domu Charitas
Moje životné úskalia
V každom čísle časopisu Cesta sa stretávam s osudmi ľudí, ktorí vo svojom živote okrem
bežných starostí a problémov museli, či musia zápasiť so závislosťou na alkohole alebo iných
drogách. Keďže k týmto ľuďom patrím aj ja, chcem sa Vám zveriť s mojou osobnou skúsenosťou –
s tým ako žijem dnes.
S nadmerným pitím alkoholu som začala mať problémy vo svojom 25-roku života. Pracovala
som ako sekretárka dvoch vedúcich pracovníkov na tunajšom stavebnom podniku. Nemala som
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dôvod, aby som začala piť. A predsa ... Začínala som piť doma a po čase som neodolala ani
v zamestnaní. Manžel si našiel priateľku počas mojej prvej protialkoholickej liečby a podal žiadosť
o rozvod. Pila som ďalej aj po absolvovaní prvého liečenia. Naše manželstvo rozviedli, malé dcérky
zverili do opatery ich otca. Pojednávania som sa zúčastnila opitá, nepamätám sa, že som podpísala
rozvod, ani to, že som súhlasila so zverením detí otcovi. Potom sa to všetko ešte zhoršilo. Denne
som bola „naložená v alkohole“, zapadla som medzi bezdomovcov. Zastavilo ma až to, že ma vzali
do väzby pre viaceré trestné činy. To bolo v roku 1984. Ako súčasť 18 mesačného
nepodmienečného trestu odňatia slobody mi bolo uložené ochranné protialkoholické liečenie na
prednej Hore. Hanbila som sa vrátiť naspäť do Prešova. Písomne som komunikovala s učiteľkou
staršej dcéry – to bol celý môj záujem o vlastné deti. Počas tejto ochrannej liečby som sa zoznámila
s liečeným alkoholikom, príťažlivým mužom, ktorý vedel pekne rozprávať aj počúvať. Rozhodli sme
sa, že budeme spolu žiť a navzájom si pomáhať. V decembri v r. 1986 sme uzavreli manželstvo
a žili sme na strednom Slovensku v jeho rodisku. Po troch rokoch manželstva, kedy sa u nás
striedali krátke obdobia abstinencie s recidívami a pobytmi v liečebniach, sa nám narodil krásny syn
a po dvoch rokoch druhý. Abstinovať som však nedokázala. Manžel sa odmietal liečiť, nechodili sme
medzi ľudí, doma býval agresívny a žiarlivý. Niekedy som nesmela ísť s kočíkom von – stačilo
otvoriť okno v izbe a malý mal čerstvý vzduch. Toto nám malo stačiť namiesto prechádzky. Vo
chvíľach, keď bol triezvy, bol ukážkovým manželom. Zniesol by modré z neba mne aj deťom. Neskôr
začal kombinovať alkohol s liekmi a to bol začiatok nášho konca. Nedokázala som mu pomôcť,
pretože pomoc som často potrebovala ja sama. Po mojich ťažkých recidívach nám opakovane
odobrali chlapcov. Nakoniec im nariadili ústavnú výchovu. Spoločne sme ich navštevovali, no
dlhodobejšie sme abstinovať nedokázali. Plakala som za synmi, za dcérami a krútila sa v bludnom
kruhu. Musela som klesnúť až na dno, aby som si uvedomila, že musím začať až úplne od začiatku.
Keď nám to nešlo dvom, tak to musím skúsiť sama. Za pomoci sociálnych pracovníkov a lekárskeho
personálu liečebne v Sučanoch pri Martine som si našla podnájom aj zamestnanie v meste, kde
v tom čase žili moje deti v náhradnej výchove. Začala som navštevovať kluby abstinujúcich
alkoholikov, zúčastňovať sa akcií, ktoré poriadali tieto kluby v rámci Slovenska. Aj napriek hrozbám
manžela, že ma pripraví o život, podala som žiadosť o rozvod, ktorý sa uskutočnil za asistencie
mestskej polície. Našťastie som to prežila v zdraví. Pracovala som, abstinovala, mala som okolo
seba vynikajúcich ľudí, veriacich a trpezlivých. Dva roky po rozvode súd zrušil ústavnú výchovu nad
mojimi synmi a vrátim mi ich do výchovy. Bolo to pred deviatimi rokmi.
S dcérami sa mi nepodarilo zblížiť. Vyrastali v otcovej novej rodine, vychovávala ich
nevlastná matka a ja v ich živote nezaujímam ani to najposlednejšie miesto. Musela som sa s tým
naučiť žiť. Ublížila som im. Dnes sú obe dospelé a ja im prajem, aby nikdy v živote nemuseli okúsiť
to, čím som prešla ja a mne mnoho podobných. Vždy budú mať u mňa otvorené dvere.
Mnohí závislí po absolvovaní liečenia odchádzajú do niektorého resocializačného zariadenia,
kde v podstate pokračujú v liečbe. Ja som takýto pobyt neabsolvovala. Pracovala som ako
animátorka v Nocľahárni Archa, ktorú spravuje Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove a neskôr
ako laická terapeutka v resocializačnom zariadení Provital v Koši pri Prievidzi. Práca
s bezdomovcami, liečenými alkoholikmi a narkomanmi ma úžasne posilnila v mojej osobnej
abstinencii. Tí, ktorí ma žiadali o pomoc, či radu si ani neuvedomovali ako veľmi sme si pomohli
navzájom.
Dnes mi moji synovia robia väčšiu radosť ako deti v iných rodinách, ktoré mali to šťastie, že
mohli by ť všetci vždy spolu. Vážim si to, že som zamestnaná a vždy vo štvrtok, keď je to len trochu
možné, navštevujem stretnutia v klube Kahan na Jarkovej ulici. Nedá mi nespomenúť Vás Ivan,
Mária, Janko, Jakub, Peter, Katka, Jožko, Janka, Helenka, Palko, Mirko a ostatní – vďaka. Vám
vďačím za to, že sa dokážem tešiť z maličkostí, napríklad, keď ma zastavila spolužiačka zo
základnej školy, stisla mi ruku a objala ma so slovami: „Milka obdivujem Ťa!“ Alebo že dokážem
viesť svojich synov životom, pomôcť tým, ktorí sú ochotní pomoc prijať, a že dokážem vnímať
problém závislosti ako najtvrdšiu skúšku svojho života. Škoda, že to nedokázal aj otec mojich
vydarených synov. Zomrel tento rok v júli a pod jeho smrť sa podpísala jeho dlhodobá závislosť
a neochota zmieriť sa s tým, že nám závislým dáva šancu na dôstojný život len trvalá abstinencia.
Mám výborných priateľov, s ktorými ma spája spoločná vec – abstinencia. Práve pri
stretávaní sa s nimi som si overila pravdivosť anglického príslovia: „Bez priateľov nie je šťastie, ale
bez nešťastia nespoznáme priateľov.
Emília, členka klubu KAHAN
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Adresár Gréckokatolíckej diecéznej charity
CDCH
Hlavná 2, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/ 77 23 970
e-mail:
charitagkdch@stonline.sk
http://charita.grkatpo.sk

SOCIÁLNE CENTRUM
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Mgr. Zuzana Poláková
tel./fax: 051/ 77 23 752

ADOS Charitas PREŠOV
Jarková 79
080 01 Prešov
Mgr. Eva Krištofová
tel.: 051/ 77 21 333

NOCĽAHÁREŃ ARCHA
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Rudolf Bača
tel.: 051/ 77 21 697

ADOS Charitas SNINA
Budovateľská 2205/12
069 01 Snina
Helena Halagánová
tel.: 057/ 76 21 265

DOM CHARITAS
Jarková 79
080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
tel.: 051/ 77 23 709
e-mail: rsckd@stonline.sk

ADOS Charitas SABINOV
Jarková 79
080 01 Prešov
Mgr. Eva Krištofová
tel./fax: 051/ 77 21 333

Redakcia CESTA
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Andrea Čusová
tel.: 051/ 758 11 38

Klub KAHAN
Jarková 79
080 01 Prešov
Mgr. Gabriela Šostáková
tel.: 051/77 23 709
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SOCIÁLNE CENTRUM
Partizánska 1057
069 01 Snina
Iveta Buhajová
tel.: 057/44 95 500

SOCIÁLNE CENTRUM
Mierová 4
066 01 Humenné
Mgr. Danka Kocanová
tel.: 057/ 77 56 993

SOCIÁLNE CENTRUM
Levočská 1
064 01 Stará Ľubovňa
Monika Paraličová
tel.: 052/ 4683683

SOCIÁLNE CENTRUM
Pavlovičová 170/3
089 01 Svidník
Anna Vatraľová
tel.: 054/ 75 24 093

CHSR ČIRČ
Stredisko Kyjov
Mgr. Dagmar Chanáthová
tel.: 051/ 7723 970

DOM sv. ANNY
Letná 7
640 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Soňa Gaborčáková
tel./fax: 052/ 43 22 196

Agentúra podporovaného
zamestnávania
Jarková 79
080 01 Prešov
Mgr. Štefánia Molitorisová
tel.: 051/7723 709

CDCH - Centrum diecéznej charity
ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
CHSR - Charitatívna služba v rodinách
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