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Príhovor
Milované sestry a bratia,
polarizácia našej spoločnosti na chudobných a bohatých a na veľmi chudobných
a veľmi bohatých naberá na obrátkach a my
sa pýtame, kam to až dôjde, čo to v konečnom
dôsledku prinesie pre spoločnosť? Možno stále
vyšší rast kriminality a korupcie, azda apatiu
ľudí ku všetkému, azda rast prejavov spoločenskej nespokojnosti a neposlušnosti, alebo
azda aj nábeh k nejakej novej „nežnej“ či až
krvavej revolúcii? Otázok môže byť ešte veľa a
ak by sme sa nechali inšpirovať dejinnými skúsenosťami ľudstva, mohlo by to dopadnúť skôr
horšie ako lepšie.
Lenže aj na takéto sociálne napätia
a záťaže spoločnosti máme okrem ľudských
schém na riešenie k dispozícií ešte aj návod
Boží, ktorý má vždy svoje pozitívne vyústenie.
Boh vidí a vníma každého človeka v absolútnom
pohľade jeho existencie, existencie prirodzenej a nadprirodzenej, jeho časného a večného
života so spravodlivými dôsledkami za kvalitu
prežitého života. Z tohto Božieho pohľadu na
človeka, ktorý Ježiš vykreslil v podobenstve o
boháčovi a Lazárovi vyplýva aj pre nás konzekvencia ako správne riešiť sociálne problémy
v konfrontácii medzi bohatými a chudobnými,
medzi bohatstvom jedných a chudobou a biedou druhých. Boh v tomto podobenstve kladie
morálny problém do samotného bohatstva, ale
morálnu zodpovednosť za spravodlivé rozdeľovanie bohatstva kladie jedine do vzťahu boháča
k Lazárovi, ktorého denne videl pri bráne svojho domu ležať s nádejou, že aspoň odrobinky
z boháčovho stola dostane a pritom on si ho ani
nevšimol. Psy boli k nemu ľútostivejšie, keď mu
lízali hnisavé rany. Morálny problém Boh vidí v
ľahostajnosti bohatých voči chudobným, v egoizme bohatých, ktorí získané bohatstvo už ani
nevedia ako míňať, utrácať, rozhadzovať, ako
ním plytvať a ako z neho nedať ani na odrobinky pre dnešných Lazárov. Boh vyzýva, ba

provokuje ku solidarite bohatých k chudobným
a chce, aby jeho láskou boli naplnení jedni i
druhí, pretože on miluje a túži po spáse jedných
i druhých.
Bohatstvo sa aj v biblickom chápaní
vníma ako prejav Božej priazne k človeku, ale
za podmienky, že človek bude múdrym správcom pozemského bohatstva, z ktorého sa rozdávaním pre chudobných vyrába pravý poklad v
nebi, ktorý, jediný má cenu pred Bohom.
Aj v práci našej Charity usmerňujeme
všetky aktivity pomoci chudobným a biednym
vo všetkých oblastiach so stále väčšou sociálnou citlivosťou, solidaritou, empatiou, ktorá
má svoj zdroj v duchovnom raste a formovaní
pracovníkov našej Charity a ktorému sa prikladá stále väčší význam. A preto ak bilancujeme
uplynulý rok, prikladáme stále väčší význam,
že duchovné cvičenie, ktoré absolvovali všetci pracovníci našej Diecéznej charity, ako aj
všetky ostatné pravidelné duchovné aktivity v
priebehu roka, budú inšpiráciou k práci s ľuďmi
v sociálnej tiesni aj do budúcna. Hnacou silou
bude vždy Láska Kristova, ktorá nás pobáda a
ktorá nedovolí, aby Lazárovia našej doby ostali
vo svojej biede bez nášho povšimnutia.
					
RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik
Duchovný správca Diecéznej charity v Prešove

Čo znamená
„c h a r i t a?“

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
Slovo „charita“ pochádza z latinského slo- Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
va „caritas“ a znamená empatickú lásku,
ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne
mu pomáha.

Poslanie GK DCH

História vzniku
GK DCH

GK DCH bola zriadená Jeho Excelenciou
bl. biskupom Pavlom Petrom Gojdičom,
Poslaním Gréckokatolíckej diecéznej cha- OSBM v novembri 1947 ako diecézna
rity (GK DCH) je napĺňanie evanjeliového odbočka Ústrednej Karity na Slovensku.
prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a Ako prvý diecézny riaditeľ bol menovaný o.
Marián Ján Potaš, OSBM. Gréckokatolícka
pomoc ľuďom v núdzi.
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.

Cieľ GK DCH

Oblasť pôsobenia
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 GK DCH sídli v Prešove a pôsobí na území
Prešovskej eparchie, ktorá svojou rozlohou
voľby mohol prejavovať a realizovať.
zodpovedá približne rozlohe Prešovského
kraja, pričom zahŕňa aj farnosti na strednom a západnom Slovensku.

Centrum diecéznej
charity

Adresa:
GK DCH - CDCH, Hlavná 2,
080 01 Prešov
Telefón/Fax:
051/ 77 23 970
E-mail:
charitagkdch@stonline.sk

Úlohy Centra diecéznej charity:

PhDr. Peter Valíček
- 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

- zastupuje GK DCH pri jednaniach s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, Slo- - pripravuje informačné a propagačné matevenskou katolíckou charitou a inými inšti- riály, spracováva štatistické údaje a zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti
túciami
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
Ing. Maroš Šatný

- zastrešuje medzinárodné kontakty a koordinuje humanitárnu pomoc.

Personálne obsadenie CDCH
Riaditeľ GK DCH a štatutárny orgán:
(od septembra 1991 do novembra 2006)
Ing. Maroš Šatný
(od novembra 2006,
bývalý zástupca riaditeľa)
PhDr. Peter Valíček
Zástupca riaditeľa, projektový
manažér:
Ing. Eduard Malatinec
Koordinátorka pre zahraničnú
spoluprácu: Ing. Mária Rajňáková
Koordinátorka pre ADOS, CHSR, DSS:
Mgr. Dagmar Chanáthová
Ekonómka, personalistka:
Helena Kaššayová
Účtovníčka: Valéria Rabatinová
Externí spolupracovníci:
Duchovný správca GK DCH:
RNDr. o. Jozef Voskár
Právnik GK DCH:
JUDr. Peter Krajňák
Odborný garant, psychológ:
Prom. Psych. Viera Mosejová
IČO: 35514388
DIČ: 2020547452
Bankové spojenie:
Istrobanka, a.s., pobočka Prešov,
číslo účtu: 10073-8612060/4900

Aktivačná činnosť
Počas roka 2006 sme pokračovali v projekte Národného úradu práce
pod názvom Aktivácia nezamestnaných
a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi
pre priemerne 38 účastníkov AČ.
Účastníci AČ vykonávali práce na týchto pracoviskách:
Nocľaháreň Archa (pomocné
stavebné práce pri rekonštrukcii objektu ABC, maľovanie, kosenie, práca
v záhradke drobné sociálne služby
– dohľad v sprchách, pranie, žehlenie,
upratovanie, vrátnica), administratívne
práce na Centre diecéznej charity a v
redakcii časopisu Cesta (lepenie obálok,
prepisovanie textov, kontrola a motivácia distribútorov, rozosielanie časopisu
poštou, vedenie agendy distribúcie...).
Týmito aktivitami mnohí klienti
RS CKD, ale aj ostatní aktivovaní občania mali možnosť obnoviť a nadobudnúť stratené pracovné návyky, komunikačné zručnosti (hlavne pri kontakte s
verejnosťou pri distribúcii Cesty), zodpovednosť voči pracovnému času a
vykonanej práci, učenie k hospodáreniu
s vlastnými finančnými prostriedkami,
zmysluplné využitie času, zručnosti jednoduchej administratívnej práce,
odborné zručnosti pri stavbárskych
technológiách, mnohí boli tiež prácou
motivovaní k nepitiu.

Duchovná správa
GK DCH
Pravidelné aktivity nášho duchovného
správcu o. Jozefa Voskára:
a)
pre klientov GK DCH
• skupinka s klientmi v DOCH 2x mesačne
• 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
• individuálne pastoračné rozhovory
c)
spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejnosť
• sv. liturgia 1x mesačne v piatok po
prvom piatku v priestoroch DOCH
• spoveď 1x mesačne v prvý piatok v
mesiaci
• klub KAHAN – 1x mesačne.
Po prvý krát sa z iniciatívy nášho
bývalého riaditeľa Ing. Maroša Šatného
zúčastnili všetci zamestnanci duchovných
cvičení podľa vlastného výberu z troch
ponúk a 5-tich termínov takto:
- v Excercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 25 pracovníci v troch skupinách
- v Kláštore nasv. Trojice rehole Redemptoristov v Stropkove, 20 pracovníci
- na 1. púti národov a národností v Ťjačive
na Podkarpatskej Ukrajine, 9 pracovníci.
Prehľad
jednotlivých
aktivít
duchovnej správy nemôže vyjadriť celú
šírku a hĺbku pastorácie. V prvom rade
potrebné hľadať človeka. Každé stretnutie

sa s ktorýmkoľvek klientom alebo pracovníkom prináša nové obohacujúce skúsenosti. Keďže na pôde charity nie sú žiadne
finančné a pracovné istoty, o to viac potrebujú zamestnanci duchovne čerpať, aby
mohli poslúžiť blížnemu i vo svojich rodinách.

Seminaristi pastoračného ročníka

Pastoračná prax
bohoslovcov
Obohatením našich duchovných
programov boli po dobrej minuloročnej
skúsenosti a so súhlasom o. rektora PaedDr. Vasiľa Kormaníka piati bohoslovci
- študenti Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
v Prešove, ktorí tu absolvovali svoju ročnú
pastoračnú prax (október 2005 - júl 2006).
Zapojili sa do sociálnej služby na
týchto pracoviskách:
Centrum diecéznej charity - Jaroslav
Kačmár
Dom Charitas - Michal Kuruc
Nocľaháreň Archa – Ľubomír Vozňák
Redakcia časopisu Cesta - Mikuláš Fejko
ADOS Charitas - Peter Demjanovič
Všetci sa postupne začlenili do
kolektívu a boli veľkým prínosom a požehnaním pre celú organizáciu, najmä počas
pravidelných ranných modlitieb a spevov
pri Sv. liturgii.

Resocializačný
systém
„CESTA K DOMOVU“

Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Božek,
koordinátor RS CKD
Cieľ RS CKD:
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
- doplnkové aktivity – pravidelného a jednorázového charakteru,
- spolupracujúci odborníci.

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 a pod.
Spolupracujúci odborníci:
- odborný garant – externý psychológ RS
CKD, supervízor RS CKD
- ďalší odborníci – psychiatri, kňaz, praktickí lekári pre dospelých, právnik, stomatológ, toxikológ, projektový manažér.
Zariadenia resp. služby:
0. stupeň : Sociálne centrum
1. stupeň : Nocľaháreň Archa
2. stupeň : Dom Charitas
3. stupeň : Domov nádeje

Sociálne centrum
Cieľovou skupinou Sociálneho centra
sú klienti z jednotlivých resocializačných
stupňov RS CKD, pripravovaní klienti pre
vstup do zariadení RS CDK (či už z PAL,
CPLDZ, NVÚ a pod.), alebo sú to spontánne prichádzajúci klienti. Posledne menovaní sú hlavne závislí, po výkone trestu
odňatia slobody, mladí ľudia z DeD, rodiny
v kríze a podobne. Rovnako medzi cieľovú
skupinu Sociálneho centra patria aj klienti
vyhľadaní v teréne na území mesta Prešov.
Okrem iných nevyhnutných činností
poskytujeme aj prvý kontakt, sprostredkovanie, administratívnu pomoc, peňažnú
úschovu a spoluhospodárenie, finančné úhrady, prácu v teréne (návštevy PAL
Prešov, sprevádzanie klientov). Klientom
poskytujeme tiež šatstvo, obuv, hygienické
potreby, potravinovú pomoc, sprchovanie.
V rámci streetworku vyhľadávame rizikových klientov aj na území mesta Prešov.

Aktualizácia databázy klientov

Adresa:
GK DCH - Sociálne centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón:
051 / 77 23 752
Kontaktná osoba:
Bc. Štefan Rácz
Charakter zariadenia:
ambulantný výkon sociálnej prevencie
a poskytovanie sociálneho
poradenstva, terénna sociálna práca
a vyhľadávanie
Kapacita:
zariadenie ubytovanie neposkytuje
(priemerný počet návštev denne - 7,5)
Významný počet klientov bez
domova vyhľadaných v teréne má problém
s užívaním návykových látok (najmä alkoholu), mnohí nie sú zatiaľ diagnostikovaní
ako závislí.
Priaznivé počasie od začiatku leta,
hlavne v jesenných a zimných mesiacoch
roka 2006, spôsobilo úbytok klientov
využívajúcich služby SC.
Hlavné výsledky zariadenia:
- stabilizácia terénnej a vyhľadávacej činnosti závislých osôb resp. bez domova
na území mesta Prešov po prijatí dvoch
terénnych sociálnych pracovníkov
- predelením kancelárskych priestorov SC
sa vytvorili adekvátnejšie podmienky pre
poskytovanie služieb SC (obaja poradcovia
majú vytvorený priestor pre nerušenú diskrétnu komunikáciu s klientom).

Zámery do ďalšieho obdobia:
- stabilizácia terénnej a vyhľadávacej činnosti rizikových skupín obyvateľstva a
zároveň rozšírenie a stabilizácia spolupráce so zdravotníckymi, sociálnymi zariadeniami a štátnymi inštitúciami pri riešení
problémovej situácie klientov z terénu
- presťahovanie SC s ambulantnou a terénnou zložkou do novo zrekonštruovaných
priestorov, skvalitnenie doteraz rozbehnutých služieb a rozbeh nových služieb pre
cieľovú skupinu projektu.
Základné štatistické údaje
Počet klientov v centrálnej evidencii:
od roku 1997 - 1629
z toho za rok 2006 - 86
Počet stretnutí:
spolu - 931
z toho závislí 635
Počet príjmových dní - 170
Poskytnuté služby - 3947
z toho:
- preventívne a protidrogové 566
- vyhľadávanie v teréne 202
- administratívne práce a
korenšpondencia 1 306
- sprostredkovanie 651
- spoluhospodárenie 8
- osprchovanie 113
- šatstvo, obuv 125
- telefón 286
- finančná alebo materiálna
výpomoc 214
- nevyhovenie 4
- doporučenie na hygienu 43
- návšteva klienta v nemocnici 64
- vybavovanie osobných dokladov 3
- sprevádzanie klienta 86

Nocľaháreň Archa
Cieľovou skupinou Nocľahárne
Archa sú sprostredkovaní klienti z 0. stupňa
RS CKD, čakatelia na protialkoholickú,
alebo inú liečbu, neúspešne resocializovaní
klienti z vyšších stupňov RS CKD (s drogovou recidívou), spontánne prichádzajúci
klienti na prenocovanie – závislí v kríze,
osoby bez domova, po výkone trestu, mladí
ľudia z detských domovov, osoby v dočasnej kríze bez prístrešia... Patria tu aj klienti
vyhľadaní v teréne na území mesta Prešov
cez SC.
Medzi
poskytované
služby
Nocľahárňou Archa patrí aj nocľah s možnosťou celodenného pobytu a prípravy teplej stravy, možnosť celkovej hygienickej
očisty a výmeny šatstva, možnosť prania a
žehlenia osobných vecí, pracovná terapia
– práce v okolí objektu, distribúcia časopisu Cesta, iniciovanie osobných pohovorov
socioterapeutmi pre riešenie nepriaznivej

Budova Nocľahárne Archa

situácie klienta, spoluhospodárenie s klientom, využívanie servisu služieb Sociálneho
centra, či možnosť zlepšenia finančnej situácie zapojením sa do projektu Aktivačnej
činnosti.
Hlavné výsledky zariadenia:
- zabezpečenie stravovania pre klientov bez
príjmu
- rozbehla sa pravidelná ergoterapia v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách
- ukončením supervízneho výcviku sa zvýšili kvalifikačné predpoklady pracovníkov
- spojením terapeutických tímov útulku a
ZCHB sa vytvorili podmienky pre účinnejšie terapeutické pôsobenie na klientov.
Adresa:
GK DCH - Nocľaháreň Archa,
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 21 697
Kontaktná osoba:
Rudolf Bača

Možnosť prania v Nocľahárni Archa
Základné štatistické údaje:
Počet evidovaných klientov
- spolu 149
z toho muži - 113
ženy - 36
Počet zmluvných klientov
na 1 noc - 52,9
Počet klientov pripravených a
nastúpených na liečbu závislostí - 7
Počet klientov, ktorí postúpili do RS DON - 0
do ZCHB DON - 5
do iného zariadenia mimo RS CKD - 11
integrovaní do spoločnosti - 31

Charakter zariadenia:
útulok s celodenným pobytom
v spoločenskej miestnosti
Kapacita:
53 miest, (37 muži a 16 ženy)
Zámery do ďalšieho obdobia:
- rozvoj zručností klientov vlastnou výrobou nábytku a šitím posteľného prádla pre
vlastnú potrebu
- skvalitnenie resocializačného programu
zariadenia
- zvyšovanie kvalifikácie personálu.

Priestory Nocľahárne Archa

Dom Charitas
Adresa:
GK DCH - Dom Charitas,
Jarková 79, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 23 709, 051 / 75 94 811
E - mail: rsckd@stonline.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Božek
Charakter zariadenia:
resocializačné stredisko
s celodennou prevádzkou a pracovnou
terapiou
Kapacita: 23 miest pre mužov
Cieľovou skupinou Domu Charitas sú
muži vo veku 16 – 50 (výnimočne nad 50)
rokov. Ide hlavne o tých, ktorí sú závislí od
alkoholu a iných návykových látok, závislí
na hracích automatoch – patologickí hráči a závislí od nelegálnych drog. Doba ich
pobytu sa pohybuje orientačne v priemere
v rozmedzí 25 mesiacov. Prakticky to znamená, že klienti v tomto zariadení strávia
minimálne 13 mesiacov, maximálne 32.
V Dome Charitas využívame aj pracovnú terapiu. V rámci nej klienti vykonávajú
práce v okolí domu potrebné pre bežnú prevádzku, obhospodarujú kuchyňu, práčovňu, autoumyváreň, stolársku dielňu, ale aj
záhradu.

Základné štatistické údaje
Počet evidovaných klientov:
spolu - 44
z toho prechádzajúci z roku 2004 - 18
Odišli z RS DOCH:
spolu - 26
z toho:
- po riadnom ukončení resocializácie - 1
- porušenie zásad resocializácie - 7
- z vlastnej vôle - 18
- abstinujú v súčasnosti - po riadnom
ukončení resocializácie - 0
- porušenie zásad resocializácie - 2
- z vlastnej vôle - 1
- klienti v 5. štádiu - 4
- abstinuje spolu z roku 2006 - 26,9 %
Z celkového počtu klientov:
závislí na alkohole - 35
závislí na nelegálnych drogách 6
kombinovaná závislosť
(alkohol, gambler) - 1
kombinovaná závislosť
(alkohol, neleg. drogy) - 2
Počet poskytnutých pobytov - 5.571
Rezervácia (ospravedlnená dočasná
neprítomnosť) - 618
Percentuálna využiteľnosť zariadenia
spolu (v %) - 73,7
Priemerný počet poskytnutých pobytov
za deň (s rezerváciou) - 17,0
Počet miest pre klientov v pracovnej
terapii (kuchyňa, práčovňa,
autoumyváreň, stolárska dielňa) - 15
Počet poskytnutých služieb v pracovnej
terapii:
Kuchyňa: počet poskytnutých jedál
(R+O+V) - 15.732
Práčovňa: počet zákazok - 354
Autoumyváreň: počet zákazok - 2.247

Kontakt s klientmi po ukončení resocializácie a odchode z RS CKD je zabezpečovaný
cez:
- ich účasť na stretnutiach klubu KAHAN,
- osobný kontakt pri ich rôznych požiadavkách od RS CKD
- jednorazové akcie uskutočnené v RS CKD
počas roka ako napr. NDA
- víkendové pobyty pre integrovaných klientov, ktorí neboli umiestnení v ZCHB
DON
- stretnutia s rodinnými príslušníkmi a klientmi ochotnými pokračovať v tejto spolupráci.

Domov nádeje
Adresa:
GK DCH - Domov nádeje,
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón: 051 / 75 81 137
Charakter zariadenia:
kombinované zariadenie
chráneného bývania ZCHB DON
a resocializačného strediska RS DON

Hlavné výsledky zariadenia:
- stabilizovanie pracovnej terapie v stolárskej dielni
Kapacita:
- 1x týždenne využívanie telocvične po 1,0
RS DON - 4 miesta
hod. a vlastnej posilňovne v priestoroch
ZCHB DON - 16 miest
zariadenia
- dopĺňanie vzdelania klientov počas resocializácie (rekvalifikačné kurzy, a pod.)
- stabilizovanie 5. štádia v resocializačnom
Cieľovou skupinou RS DON sú
procese pre klientov
muži od 18 rokov s diagnózou závislosti
- rozbeh arteterapie pre klientov 1. až 3. štá- od návykových látok, po riadne ukončenej
dia.
liečbe v zdravotníckom zariadení, neprijatí
do DOCH. Patria tu aj klienti, ktorí sú bez
Zámery do ďalšieho obdobia:
domova z objektívnych dôvodov (vek nad
- stabilizovanie arteterapie pre klientov
55 – do 60 rokov), klienti telesne schátralí
- doplnenie resp. zvýšenie kvalifikácie per- v dôsledku dlhodobého užívania návykosonálu.
vých látok - neschopní pracovať v pracovnej terapii DOCH, klienti s tzv. duálnymi
diagnózami a s perspektívou v prípade dobrej motivácie abstinovať a resocializovať
sa – podľa vyjadrenia personálu liečebne
a garanta RS CKD, klienti s IQ v oblasti
subnormy t.j. slaboduchosti. V RS DON
sú aj klienti bez domova zo subjektívnych
dôvodov - dlhodobí klienti útulku NOA,
ktorí spĺňajú všetky predpoklady a nechcú
Objekt Domu Charitas
postúpiť do DOCH, majú záujem abstino-

vať a postúpiť do ZCHB DON, po prvej
recidíve alebo takom porušení režimu RS
DON následkom, ktorého bude vylúčenie,
môžu postúpiť do ZCHB DON už len cez
DOCH.

prišli do zariadenia z RS DOCH.
U klientov so zdravotným postihnutím sa
max. doba pobytu neurčuje.

Cieľovou skupinou ZCHB DON
sú muži od 18 rokov:

- pravidelná pracovná terapia pre klientov
ZCHB formou aktivačnej činnosti

- s diagnózou závislostí od psychoaktívnych
látok po ukončení resocializácie:
a) v systéme RS CKD (DOCH, RS DON)
b) v inom resocializačnom stredisku
v rámci SR
c) príp. po kontrolovanej abstinencii
v NOA.

- ukončením supervízneho výcviku sa zvýšili kvalifikačné predpoklady pracovníkov

- s ľahkým zdravotným postihnutím alebo
duševnou poruchou odôvodňujúcimi pobyt
v zariadení chráneného bývania.

Základné štatistické údaje

Doba pobytu:
RS DON - 18 mesiacov
ZCHB DON - 12 mesiacov s možnosťou
predĺženia o 6 a viac mesiacov u osôb, ktorí

Hlavné výsledky zariadenia:

- spojením terapeutických tímov útulku a
ZCHB sa vytvorili podmienky pre účinnejšie terapeutické pôsobenie na klientov.

RS DON:
Počet evidovaných klientov - 4
Počet poskytnutých pobytov - 498
Percentuálna využiteľnosť zariadenia
spolu (v %) - 83
Priemerný počet klientov - 3,3
Odišli z RS DON - 4
RS DON ukončilo svoju činnosť
k 31.5.2006, pretože si nepožiadalo
o udelenie akreditácie.
ZCHB DON:
Počet evidovaných klientov - 19
z toho - závislí - 11
- s postihnutím - 8
Počet poskytnutých pobytov - 5 674

Spoločná kuchyňa

Percentuálna využiteľnosť
zariadenia spolu (v %) - 78
Priemerný počet klientov - 15,5

Doplnkové služby
projektu RS CKD

- celodenná akcia - guľáš party pri príležitosti osláv 4. výročia založenie klubu
(účastníci: 46 osôb - členovia, sympatizanti, rodinní príslušníci) v priestoroch Domu
Charitas
- účasť na celoslovenskom kongrese ZAS,
jeden člen zvolený do predsedníctva ZAS
Klub alkoholikov
- účasť na Kongrese ASKAS-u, jeden člen
hľadajúcich abstinenciu zvolený do predsedníctva ASKAS–u
- spolupráca so psychologičkami FNsP Psychiatrické oddelenie - účasť na skupinách,
- spolupráca s klubmi Humenné, Košice, Michalovce, Predná Hora, Prievidza,
CPLDZ B. Bystrica
Adresa:
- účasť spolu s rodinným príslušníkmi
GK DCH - KAHAN,
spoločenských podujatiach v Košiciach a
Jarková 79, 080 01 Prešov
Humennom
- usporiadanie vianočného klubu spojeného
Telefón: 051 / 77 23 709
s Mikulášom pre deti závislých klubistov
- spracovanie propagačného materiálu
Kontaktná osoba:
o klube
Mgr. Gabriela Šostáková
- publikačná činnosť členov klubu v časopise Cesta
Charakter aktivity:
Svojpomocný klub zameraný na doliečo- - spolupráca s médiami v oblasti prevencie,
vanie osôb závislých od návykových látok prehĺbená činnosť v oblasti spolupráce s
so snahou o abstinenciu, propagáciu absti- rodinnými príslušníkmi.
nentského spôsobu života a sprostredkovanie informácií.
Počet členov:
Cieľovou skupinou klubu Kahan sú osoby
27
riadnych
členov klubu a niekoľko
závislé najmä od alkoholu a iných návykodesiatok sympatizantov
vých látok. Stretnutí sa zúčastňujú i rodinní príslušníci závislých osôb. Klub okrem
Pravidelné stretnutia:
osôb z mesta Prešov navštevujú aj osoby z
každý štvrtok 15:30 – 17:30 hod.
Košíc, Bardejova, Vranova, Lipan a Sabivedené laickým terapeutom,
nova.
1x mesačne je účastný na stretnutí
členov klubu kňaz (3. štvrtok)
Hlavné výsledky:
1 x edukačná téma (program stretnutí sa
- spoluorganizátor NDA 2006 v Prešove
riadi schváleným zoznamom tém)
(členovia klubu boli odmenení za abstinenciu pamätnými plaketami)
Návšteva klubu v roku 2006 – 139 osôb,
- organizácia II. Plesu prešovských absz toho 27 riadnych členov.
tinentov, účasť 104 závislých osôb a ich
rodinných príslušníkov

KAHAN

Zámery:
- rok 2007 sa bude niesť v duchu osláv 5.
výročia klubu
- pokračovať v tradícii konania plesov,
zabezpečiť tretí ples prešovských abstinentov
- pokračovať v spolupráci so psychologičkami FNsP Psychiatrické oddelenie,
- pripraviť dôstojné oslavy 5. výročia
založenia klubu
- pripraviť a absolvovať týždenné rodinné
terapie
- spolupráca s priateľskými klubmi,
- uskutočniť športový deň pre členov klubu
- návšteva spoločenských podujatí
- pravidelne konať edukačné stretnutia
- aj naďalej prispievať do časopisu Cesta
- zabezpečiť finančné prostriedky na tlač
letákov
- venovať sa aktivitám ako napr. výroba
pohľadníc pred Vianocami
- usporiadať už tradičný vianočný klub aj
s programom pre deti závislých.

Mesačník CESTA
Charakter časopisu: populárno – naučný
kresťanský časopis o abstinencii, bezdomovectve, kvalite života a iných sociálnopatologických javoch distribuovaný najmä
formou pouličného predaja.
Rozsah časopisu: 28 strán + farebná obálka.
Cieľová skupina: široká verejnosť všetkých vekových kategórií na území i mimo
územia mesta Prešov zaujímajúca sa o tieto
problémy.
Adresa :
GK DCH - Redakcia Cesta,
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón : 051/ 758 11 38
E - mail: casopis.cesta@centrum.sk
Kontaktná osoba: Andrea Čusová
Pravidelný obsah časopisu Cesta:
- rozhovory so známymi osobnosťami
spoločenského života najmä
o závislostiach
- pohľady odborníkov a príspevky
teológov
- zamyslenia a úvahy nad Svätým písmom
- pravidelné príspevky MUDr. Benkoviča
k nelátkovým závislostiam

- svedectvá a životné príbehy klientov
RS CKD (abstinentov a osôb bez domova)
- svedectvá členov klubu KAHAN a iných
AA klubov
- zamyslenia na aktuálne témy,
- pravidelné rubriky o distribúcií a distributéroch
- recenzie na knihy tematicky blízke obsahu časopisu.
Základné štatistické údaje
Počet vydaných čísel - 11
(+ 1 špeciálne číslo)
Priemerný mesačný náklad - 3 555 ks
Počet rozdistribuovaných
časopisov - 39 700 ks

- rozšírenie distribúcie časopisu cez farské
úrady do bratislavsko-trnavskej a spišskej
diecézy
- nadviazanie užšej spolupráce
s Prievidzským klubom abstinentov.
Zámery:
- rozbehnúť dlhodobú spoluprácu pri distribúcii časopisu s Diecéznymi charitami
na Slovensku
- rozšíriť počet pravidelných prispievateľov
a spolupracujúcich odborníkov
- rozbehnúť pouličnú distribúciu v iných
krajských mestách a v Bratislave
- nadviazať intenzívnejšiu a aktívnejšiu
spoluprácu s existujúcimi klubmi abstinentov v SR
- naďalej šíriť osvetu abstinenčného spôsobu života.

Počet zaevidovaných distributérov - 32
Priemerný počet aktívnych
distributérov za mesiac - 13
Hlavné výsledky:
- zapojenie 12 dlhodobo nezamestnaných
ľudí do pomocných administratívnych prác
v redakcii formou aktivačného príspevku
- udržanie výroby a kvality časopisu (obsahu aj dizajnu) napriek ukončeniu pracovného pomeru šéfredaktora a vlastne jediného
interného pracovníka časopisu
- ergoterapeutický a finančný prínos
časopisu pre distributérov
- distribúcia časopisu Cesta v ďalších
mestách Slovenska: Prievidza, Handlová,
Snina, Humenné
- udržanie distribúcie časopisu na pútnických miestach

Obálka mesačníka Cesta

Školiace pracovisko
Prešovskej
univerzity

- 1 študent Súkromnej sociálnoprávnej akadémie, Košice absolvoval spolu v RS CKD
prax v celkovej dĺžke 40 hodín
- 1 študent KU Ružomberok, TF Košice
absolvoval spolu v RS CKD prax v celkovej dĺžke 12 hodín
- 11 študentov Učenie bez hraníc o.z., Prešov absolvoval spolu v RS CKD prax v celkovej dĺžke 220 hodín.

Charakter aktivity:

Prax spolu:

- činnosť pracoviska sa zameriava na kva- - 25 študentov absolvovalo prax
litnejšiu prípravu študentov Filozofickej v RS CKD v celkovej dĺžke 850 hodín.
fakulty PU - Inštitútu edukológie a sociálnej práce (IE a SP) pre prácu s marginálnyAdresa:
mi skupinami prostredníctvom praktických
GK
DCH
ŠP
IEaSP, Dom Charitas,
skúseností, ktoré študenti získajú počas štuJarková 79, 080 01 Prešov
dijnej praxe v RS CKD (najmä v DOCH).
Cieľová skupina:
- študentská prax - študenti 3.,4.,5-eho
ročníka IEaSP FF PU
- študenti pastoračného ročníka GBF PU v
Prešove.

Telefón: 051 / 77 23 709
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Božek

Hlavné výsledky:
Prax cez školiace pracovisko IEaSP FF
PU:
- 10 študentov IEaSP FF PU v Prešove
absolvovalo spolu v RS CKD prax v celkovej dĺžke 518 hodín.
Ostatná prax v projekte:
- 2 študenti PBF PU v Prešove absolvovali
spolu v RS CKD prax v celkovej dĺžke 60
hodín

Budova Prešovskej univerzity

Agentúra
podporovaného
zamestnávania
pri RS CKD

Cieľová skupina: dlhodobo nezamestnaní a zdravotne postihnutí občania, hlavne
klienti RS CKD t.j. závislí, mladí ľudia z
detských domovov, bezdomovci, osoby po
výkone väzby a trestu odňatia slobody,
dlhodobo nezamestaní v hmotnej núdzi a
pod.
Základné štatistické údaje:

Charakter aktivity:
podľa § 58 zákona č. 5/2004 Z. z. službách
zamestnanosti
Náplň činnosti:
- poskytovanie služieb individuálneho
(príp. skupinového) kariérového poradenstva
- vytváranie individuálnych akčných plánov; sprostredkovanie rekvalifikácií a
odbornej asistencie, prieskum voľných pracovných miest na trhu práce pre občanov,
predovšetkým s prihliadaním na potreby a
osobnostné predpoklady klientov
RS CKD
- asistencia zamestnávateľom pri vyhľadávaní vhodných zamestnancov; vytvorenie
siete potenciálnych zamestnávateľov pre
klientov APZ.

Adresa:
GK DCH - APZ pri RS CKD,
Jarková 79, 080 01 Prešov
Telefón: 051 / 77 23 709

Počet registrovaných klientov APZ : 67
z toho:
- z Nocľahárne Archa - 29
(z toho - 21 závislí)
- z Domu Charitas - 22
(z toho 22 závislí)
- z Domova nádeje - 7
(z toho 4 závislí )
- z distributérov čas. Cesta - 5
(z toho 3 závislí)
- z klubu KAHAN - 4
(z toho 4 závislí)
Spolu registrovaných - 67
(z toho 53 závislých,
čo činí 79 % z celkového počtu)
Hlavné výsledky:
- uskutočnených 74 poradenských
individuálnych rozhovorov
- 4 klieni (z toho 2 závislí)
sa uplatnili na trhu práce
Zámery:
- prijatie stáleho poradcu APZ pre zefektívnenie poskytovaných služieb
- zabezpečenie rekvalifikácie pre cca 10 klientov RS CKD v spolupráci s Akadémiou
vzdelávania Prešov a ich následné zamestnanie, nadviazanie intenzívnejšej spolupráce s ÚPSVaR Prešov
- prispievať k zvýšenej efektívnosti resocializácie a reintegrácie cieľovej skupiny.

DOM SV. ANNY
Stará Ľubovňa
Adresa:
GK DCH - Dom sv. Anny
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón/fax: 052/ 43 22 196
E - mail: gkdch.domsvanny@zoznam.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca

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, zaopa-

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
Počet klientov: 14
Počet dobrovoľníkov: 6
Cieľ projektu:

Ikona sv. Anny

trenie, poradenstvo a vzdelávanie. Od 1.
9. 2001 - pomocná trieda ŠZŠ pre žiakov s
- zamerať sa na zlepšenie životných pod- ťažkým mentálnym postihnutím.
mienok zdravotne postihnutých detí a mláDňa 30. 3. 2006 navštívil p. Waldeže, a tým prispievať k zamedzovaniu
akýchkoľvek foriem sociálneho vylúčenia ter Lätsch zo švajčiarskej charity Dom sv.
tejto cieľovej skupiny voľno časovými a Anny a prisľúbil finančnú pomoc na rekonštrukciu, prístavbu a modernizáciu nových
pracovnými aktivitami
- posilniť inštitucionálnu a operačnú kapa- priestorov. Vďaka podpore poslancov
citu Domu sv. Anny, ktorá chce zabezpečo- Mestského zastupiteľstva sa podarilo zísvať podporu začlenenia a participácie men- kať za symbolickú 1,- Sk pozemok od Mestálne postihnutých detí a mladých ľudí do ta Stará Ľubovňa, ktorý nám 12. 07. 2006
zapísali do Katastra a po dlhých peripetiách
bežného spoločenského života.

vybavovania rôznych povolení (požiarna
ochrana, hygiena, vodárne, elektrárne, telecom...) bolo 15. 11. 2006 stavebné povolenie právoplatné.

,,Je naozaj potrebné pracovať v našom
okrese s touto cieľovou skupinou, lebo analýza ukazuje, že práve týchto handicapovaných bude v najbližšej dobe potrebné riešiť
z pohľadu ich existencie a fungovania na
regionálnej úrovni“.
Vedúca odboru soc. vecí a rodiny na
ÚPSVaR v Starej Ľubovni
,,Mne je u Vás vždy tak dobre, keď vidím s
akou zanietenosťou sa staráte o tieto deti.“
Poslankyňa VÚC Prešov

Základy nového objektu Domu sv. Anny

ŠKOLIACE PRACOVISKO KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, v
roku 2006 realizoval projekt „Voľnočasové
aktivity pre handicapované deti“ za podpory
Nadácie SPP, spolu s projektom „Príprava
na samostatné bývanie s asistenciou“, ktorý
bol zameraný na podporu získania nových
zručností pre deti so špeciálnymi potrebami. Rodičia handicapovaných detí si tieto
aktivity pochvaľovali a badali rozdiely aj v
správaní svojich detí, ktoré sa zaujímali o
nadobúdanie zručností pri určitých aktivitách aj v domácom prostredí.

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.

Svedectvá zainteresovaných
,,Je to naozaj dobré, že toto robíte pre tieto
choré deti, až mám chuť urobiť nejakú
zbierku, aby ste v tom nemuseli skončiť.“
manželka domovníka objektu, kde sa Dom
sv.Anny nachádza.

Cieľová skupina:		
študenti Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom programe sociálna práca, detašované pracovisko
Stará Ľubovňa.
Hlavné výsledky:
66 študentov absolvovalo spolu v Dome sv.
Anny odbornú prax v celkovej dĺžke 198
hodín
Výpoveď študenta sociálnej práce:
,,Naozaj sa im (deťom) nevenujete iba
z povinnosti, je to super aj ja by som raz
chcela robiť takéto veci“.

– zabezpečiť prípravu pre deti a mládež so
špeciálnymi potrebami tak, aby dostatočne
poznali svoje možnosti v spoločenskom
uplatnení a zmierniť ich viditeľné poruchy
Od 1. 3. 2001 získané povolenie na vykoná- správania tak, aby ich bolo možné zaradiť
vanie sociálnej prevencie a poskytovanie medzi zdravú populáciu
sociálneho poradenstva v Starej Ľubovni
– rozšíriť činnosti preventistu o formy prá(24 klientov – 24 stretnutí).
ce s handicapovaným človekom tak, aby
orgány štátnej správy (ÚPSVaR) poznali
prognostické návrhy a riešenia preventistu
Cieľová skupina:
pre ďalšie riešenie stavu ťažkého zdravotného postihnutia
handicapované deti ŠZŠ
SOCIÁLNA PREVENCIA A
SOCIÁLNE PORADENSTVO

handicapovaná mládež ŠOU

– projekt preventívnej práce s deťmi a mladými handicapovanými ľuďmi v školskom
prostredí by mal byť prípravou pre zmoniPopis projektu:
torovanie a následne stanovenie riešení pre
Projekt sociálnej prevencie a poradenstva život handicapovaných v okrese Stará
pre deti a mládež so špeciálnymi potreba- Ľubovňa.
mi sa uskutočňuje v dvoch formách: a to s
deťmi zo Špeciálnej základnej školy a han- Spolupráca s inými subjektami:
dicapovanou mládežou z Odborného uči- ŠZŠ
ŠZŠ internátna
lištia internátneho.
Odborné učilište internátne
ÚPSVaR
Detský neurológ
Metódy a formy práce mladého človeka:
Klinický psychológ.
1. skupinová prednáška
2. individuálny intervenčný plán handicapovaného dieťaťa a handicapovaného
mladého človeka
3. sociálna diagnostika
4. beseda
5. individuálny rozhovor
Hlavné ciele projektu a výstupy pre prax z
projektu soc. prevencie a poradenstva ťažko
zdrav. postihnutých detí a mládeže
v okrese Stará Ľubovňa:

Vianočné posedenie detí a rodičov

Charitatívna služba
v rodinách stredisko Čirč
Adresa:
CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 77 23 970
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Chanáthová,
koordinátorka CHSR a ADOS
Charakteristika:
- opatrovateľská služba - ,,Charitatívna
služba v rodinách“
(CHSR) podľa § 15 zákona č. 195/1998
Z. z. v platnom znení
Od roku 2004 Charitatívna služba v
rodinách – stredisko Čirč, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícka diecézna charita, poskytuje na základe zmluvy s Obecným úradom Kyjov opatrovateľskú službu.

Cieľom je opatrovateľská starostlivosť o starých, chorých a opustených ľudí
v prirodzenom domácom prostredí, obohatená o duchovný rozmer:
- pri zabezpečovaní životných úkonov a
prác v domácnosti
- pri kontakte so spoločenským prostredím
- pri sprievode.
Nasledujúca tabuľka nám priblíži
konkrétnu službu charitatívnych sestier:

Prehľad úkonov v roku 2006
Hygiena, prevencia dekubitov
Pomoc pri dom. prác. okolo domu
Donáška obeda
Doprovod k lekárovi,
podávanie liekov
Umývanie riadu
Dohľad
Nákup
Iné
Upratovanie
Príprava jedla
Pranie, žehlenie
Spolu úkony

309
403
227
192
367
218
465
70
530
628
141
3550

Spolu návštevy
Spolu hodiny

1057
2310

Na záver malé poďakovanie od našich
klientov:

Ilustračné foto

Ďakujeme Vám pán starosta za opatrovateľskú službu, na ktorú sme odkázaní.
Veľmi si to vážime. Opatrovateľka k nám
chodí každý deň a ak niečo potrebujeme aj
v sobotu, nedeľu. Je to veľká pomoc, keď

k nám ráno príde, porozpráva sa s nami,
navarí nám, poupratuje. Podľa potreby, či
už poumýva riad, dlážku, okná, povysáva,
nanosí drevo, vodu, vyžehlí, ide na predpis
alebo niečo vybaviť, vymení obväzy. Veľmi ma bolia nohy, nemôžem sa ani zohnúť.
Na nohe sa mi stále robí rana, ktorá veľmi
bolí. Pohybujem sa len s pomocou francúzskych barlí. Aj pri prácach okolo domu mi
pomôže, ide so mnou na prechádzku.
Sme Vám veľmi vďační, že máme
opatrovateľku, ktorá je k nám dobrá a stará
sa o nás.					
rodina G.
Chcela by som sa srdečne poďakovať nášmu starostovi za to, že mu nie sú ľahostajní starší občania našej obce a napriek
neľahkej finančnej situácii, ktorá prevláda
vo väčšine slovenských miest a obcí, našiel
finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby.
Bez každodennej pomoci mojej opatrovateľky si viem len veľmi ťažko predstaviť prežiť pokojnú starobu. Hlavne teraz v
zimnom období je okolo môjho domu veľa
práce. Hneď ráno vynesie popol, nanosí
drevo, odprace sneh a ide nakúpiť. Keďže
ja nemám vodovod, ani sociálne zariadenie, musí mi ručne nanosiť vodu zo studne.
Potom odchádza domov, kde mi pripraví
obed, ktorý mi v obedári donesie. Napriek
tomu, že sa stará aj o svoju babku a deda, a
má aj vlastnú rodinu, nájde si vždy čas, aby
sme sa porozprávali, čo je nové v rodine,
dedine a pod.
Dúfam, že sa na takéto účely vždy
nájdu peniaze, pretože nikto nezostáva
večne mladý. Starým ľuďom treba nielen
pomáhať, ale aj vážiť si ich múdre rady.
Ďakujem.					
                                                   vdova P.

Agentúra domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
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.
Prehľad stredísk ADOS Charitas:
ADOS Charitas Prešov Sabinov
Počet návštev 1034
1736
Počet ošetrení 3858
7919
Počet pacientov
30
44

Snina
3716
6238
193

Projekt IS EQUAL

„ŠANCA
NA NOVÝ
ZAČIATOK“
Projekt je súčasťou opatrenia 1.1.1
Tvorba systému prevencie a podpory
umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných
a iných znevýhodnených skupín (v rámci
priority Uľahčenie prístupu a návratu na trh
práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou na trh práce).
V rámci tohto nadnárodného projektu GK DCH spolupracuje s poľským
projektom „Wyprowadzić na prosta“ č.
PL-2 (projekt aktivizácie nezamestnaných)
a holandským projektom „Tussenvoorziening“ č. NL-2004/EQA/003 (projekt pracovnej terapie u drogovo závislých).

Gréckokatolícka diecézna charita
ako lead partner nadviazal pre realizáciu
projektu rozvojové partnerstvo s Prešovskou univerzitou v Prešove (vzdelávací
partner pre pracovníkov projektu) a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni (vzdelávací partner cieľových
skupín).
Hlavným cieľom projektu pre
časové obdobie 2005 – 2008 je, ako už z
názvu opatrenia vyplýva, znížiť nezamestnanosť znevýhodnených osôb postihnutých
sociálnym vylúčením v regióne Prešovského samosprávneho kraja pomocou vytvorenej funkčnej siete sociálnych centier v piatich mestách so spádovou oblasťou takmer
polovice územia PSK.
Hlavný cieľ bol v projekte stanovený prostredníctvom riešenia čiastkových
cieľov:
- výber manažérov a asistentov sociálnych
centier
- zabezpečenie priestorových a materiálnych podmienok sociálnych centier
- vzdelávanie manažérov a asistentov sociálnych centier
- aktívne vyhľadávanie klientov, diagnostika potrieb cieľových skupín a tvorba individuálnych akčných plánov
- realizácia poskytovania komplexných
sociálnych služieb, inovatívnych motivačných a rekvalifikačných kurzov a tréningových programov

Tlačová konferencia pri otvorení
SC Humenné

- tvorba metodiky vyhľadávania a udržania
si vhodných pracovných miest pre cieľové
skupiny manažérmi sociálnych centier.

Adresa:
Manažment projektu EQUAL
Centrum diecéznej charity
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba:
Ing. Eduard Malatinec
E - mail: charitagkdch@stonline.sk
Web: http://charita.grkatpo.sk
Partneri projektu:
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
E - mail: anna.aftanasova@upsvar.sk
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Katedra sociálnej práce
Inštitút edukológie a sociálnej práce
17. novembra 1, 080 78 Prešov
E - mail: philfac@unipo.sk

SLUŽBY Sociálnych centier:
• Bezplatné poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie
• Pomáhajú pri vybavovaní osobných a
iných dokladov, pri vybavovaní sociálnych
dávok od štátu
• Záujemcom o prácu pomáhajú napísať
životopis a motivačný list
• Sprostredkúvajú zdravotnícku starostlivosť, psychologické poradenstvo v prípade
potreby i resocializáciu
• Poskytujú zoznamy ubytovní
• V prípade straty domova jednotlivca
alebo rodiny sociálny poradca odporučí
charitný azylový dom alebo útulok
• Spolupráca so zamestnávateľmi, poskytujú aktuálne zoznamy voľných pracovných miest v meste alebo v obci
• Tvorba individuálnych akčných plánov
• Rekvalifikačné kurzy a vzdelávanie klientov, sprevádzanie klientov po úradoch
• Prístup k internetu, kopírovanie tlačív.
INÉ AKTIVITY:
• Propagácia SC - príspevky v tlači

Vzdelávanie sociálnych manažérov
Prešovskou univerzitou

• Zber šatstva - následná distribúcia do
Krízových stredísk
• Možnosť distribúcie časopisu Cesta.

Štruktúra klientov:
pohlavie: muži –
ženy –
vek:
do 25 rokov –
25 – 50 rokov –
nad 50 rokov –
zamestnanie:
nezamestnaní –
zamestnaní –
iné –
postihnutie:
fyzické –
duševné –
bez postihu –
znevýhodnenie:
závislí –
bezdomovci –
väzni po prepustení –
sociálne –

38 %
62 %
18 %
58 %
24 %
49 %
12 %
39 %

Počet klientov Sociálna prevencia a
sociálne poradenstvo Tvorba individuálnych
akčných plánov Sprostredkovanie zamestnania Rekvalifikačné kurzy + vzdelávanie
klientov Získanie zamestnania/dohoda -

163
292
111
356
4
54

8%
1%
92 %
4%
3%
1%
92 %
Monika Paraličová a Helena Mutková

Sociálne centrum Stará Ľubovňa
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa,
sc.staralubovna@etelmail.sk
Manažér: Monika Paraličová
Asistent: Helena Mutková
Danka Kocanová a Anna Škumaničová

Sociálne centrum Humenné
Mierová 4, 066 01 Humenné
sc.humenne@etelmail.sk
Manažér: Mgr. Danka Kocanová
Asistent: Anna Škumaničová

Počet klientov Sociálna prevencia a
sociálne poradenstvo Tvorba individuálnych
akčných plánov Sprostredkovanie zamestnania Rekvalifikačné kurzy+ vzdelávanie
klientov Získanie zamestnania/dohoda -

123
240
18
202
30
17

Sociálne centrum Svidník
Pavlovičova 344, 089 01 Svidník
sc.svidnik@etelmail.sk
Manažér: Anna Vatráľová
Asistent: Viera Antošová

Počet klientov Sociálna prevencia a
sociálne poradenstvo Tvorba individuálnych
akčných plánov Sprostredkovanie zamestnania Rekvalifikačné kurzy+
vzdelávanie klientov Získanie zamestnania/dohoda -

Ivana Fedičová a Iveta Buhajová
Sociálne centrum Snina
Partizánska 1057, 069 01 Snina
sc.snina@etelmail.sk
Manažér: Iveta Buhajová
Asistent: Ivana Fedičová

Počet klientov Sociálna prevencia a
sociálne poradenstvo Tvorba individuálnych
akčných plánov Sprostredkovanie zamestnania Rekvalifikačné kurzy+
vzdelávanie klientov Získanie zamestnania/dohoda -

53
280
25
18
12
3

151
283
15
46
4
10

Úvodné školenie v SC Svidník
Z našich skúseností:

Anna Vatráľová a Viera Antošová

„Prišla k nám jedna pani, nazvime ju Marta, s tým, že ma novú prácu a svoju „starú“
prácu prišla ponúknuť našim klientom. A
tak s Božou pomocou a pomocou pani Marty sa nám podarilo zamestnať rozvedenú
pani, matku troch maloletých detí, ktorá
jedenásť rokov nikde nepracovala. Nie je to
láska prejavujúca sa v skutku?“
Mgr. Danka Kocanová, Humenné

Významné udalosti
v roku 2006
Seminár Rady riaditeľov
francúzskej charity
V dňoch 26. – 30. septembra 2006
sa v Prešove uskutočnil seminár Rady riaditeľov Asociácie Cité Secours Catholique
(ACSC) spojený s odbornou medzinárodnou konferenciou zameranou na priblíženie
sociálnej situácie v Európe.
Gréckokatolícka diecézna charita
bola spoluorganizátorom tohto podujatia,
keďže už 13 rokov spolupracuje so zariadením francúzskej charity pre bezdomovcov
Cité Myriam v Paríži.

seminára spolu s ďalšími 22 riaditeľmi zariadení.
Skupina pricestovala na Slovensko v
utorok popoludní a pri večernom uvítacom
stretnutí sa účastníci dozvedeli základné
informácie o našej krajine. Ing. Maroš Šatný im predstavil služby Gréckokatolíckej
diecéznej charity i históriu Gréckokatolíckej cirkvi.
Na konferencii v stredu vystúpila
JUDr. Anna Aftanasová, riaditeľka Úradu
práce a sociálnych vecí a rodiny v Starej
Ľubovni, zároveň predsedníčka Sociálnej
komisie pri Prešovskom samosprávnom
kraji s témou Sociálna služby a sociálna
pomoc na Slovensku a v PSK. Ako prispieva k rozvoju týchto služieb Charita, priblížil Ing. Juraj Barát, generálny sekretár
Slovenskej katolíckej charity z Bratislavy.
Popoludnie bolo venované vystúpeniu pána
Mariusa Wandersa z Caritas Europa s problematikou imigrácie v Európe.

Vo štvrtok francúzski hostia v 5 skuSpolupráca sa začala s iniciatívy
pinách
spolu
s tlmočníkmi navštívili vybrabývalého riaditeľa Cité Jo Heré, dnes generálneho riaditeľa ACSC, ktorý sa zúčastnil né štátne i neštátne sociálne zariadenia a
to: v Bardejove, Hertníku, Starej Ľubovni,
Lipanoch, Ľubici, Žakovciach, Spišskom
Štvrtku, Spišských Vlachoch, Košiciach i v
Prešove. Popri odborných službách sme im
predstavili aj naše vzácne kultúrno-historické pamiatky, niektoré pod záštitou UNESCO.
Po vyhodnotení celého pobytu spolu s vedúcimi jednotlivých zariadení hostia v piatok odcestovali domov s novými
nápadmi pre spoluprácu.
Účastníci seminára v Prešove

Prvá púť národov a národností
v Ťjačive na Ukrajine
Púť očami a srdcom jednej z účastníčok: „Neexistujú kresťania prvej a druhej
triedy, neexistujú praví a nepraví kresťania, vyvolení a menej vyvolení, pretože
nás spája jeden a ten istý Boh, Boh ktorý
zjednocuje, nerozdeľuje, Boh ktorý miluje
a odpúšťa....“
V takom duchu podľa slov vladyku Mons. Milana Šášika sa niesla prvá Púť
národov a národnosti v Ťjačive na Ukrajine
zorganizovaná o. Petrom Krenickým, slovenským misionárom v dňoch 14. - 16. 7.
2006. Bol to priestor, miesto, kde sa stretli
kresťania z rozmanitých národov - Slováci,
Česi, Poliaci, Rumuni, mnohé národnosti z
Ukrajiny a všetci spoločne chválili toho istého Nebeského Otca.
Radosť z bohatého duchovného programu a milého prijatia domácich neskalilo
ani 4 - hodinové čakanie na hraniciach cestou tam aj spať. Aj toto čakanie sa premenilo na vzájomné spoznávanie sa a zaujímavé
rozhovory.
Veľkým obohatením bola spoločná modlitba svätého ruženca a akatist v
rôznych jazykoch. Asi 3000 pútnikov sa
úpenlivo obracalo na Pána Ježiša a Matku
Bohorodičku a prosilo za seba, ale aj za tých
ktorých zanechali doma. Po svätej liturgii
nasledovalo svedectvo našej viery ulicami
mesta v sviečkovom sprievode až na amfiteáter v parku, kde pokračoval kultúrny
program vystúpením jednotlivých zborov.
Asi najväčší úspech mala naša Anka

Servická. A kto mal chuť, mohol chváliť
Boha aj tancom. V srdciach sa rozžiarili svetlá, ktoré nám môžu ukazovať ďalší
smer. Aj obloha bola zrazu pokrytá rôznymi
farbami, farbami úžasného ohňostroja, ktorý dal oficiálnu bodku za programom dňa.
Ak máte chuť zažiť túto neopakovateľnú
atmosféru a obohatiť svoju dušu, už teraz
ste pozvaní na púť do Ťjačiva o rok. Do
pobačeňja (t.j. Do videnia), Slava Isusu
Christu!

Účastníci Púte národov pred kaplnkou

Vianočná zbierka pre Charitu
Tradičná akcia na pešej zóne s
cieľom - propagácie a prezentácie činnosti
Gréckokatolíckej diecéznej charity, evanjelizácie, oslovenia nových dobrovoľníkov.
Zbierka trvala 4 dní, v prepočte 64
hodín, počas ktorej sa vyzbieralo 6 901,- Sk
a vystriedalo - 30 dobrovoľníkov (bohos-

lovcov) z Gréckokatolíckeho kňazské- - 15. júna 2006 na sviatok Najsvätejho seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča a 3 šej Eucharistie – diecézne stretnutie
bohoslovci na absolventskej praxi na chazamestnancov GK DCH a pozvaných
rite (ktorí sa zúčastnili aj na príprave tejto
hostí s o. biskupom Mons. Jánom Babjazbierky).
kom, SJ v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove
s cieľom zhodnotenia činnosti a načerpania impulzov do ďalšej práce. Duchovnou
posilou bola najmä úvodná Eucharistická
pobožnosť a záverečná Sv. liturgia.

Stretnutie zamestnancov GK DCH a hostí

- 9. – 11. 10. účasť na pracovnom stretDobrovoľníci v stánku

nutí partnerov v rámci projektu
IS EQUAL „Šanca na nový začiatok“ s

cieľom výmeny skúseností pri riešení situácie nezamestnanosti v poľskej Wroclavi

Počas Vianočnej zbierky bola vynikajúca spolupráca s dobrovoľníkmi, nové
tváre, nové podnety, každoročne obohacujúca skúsenosť pre obe strany.
Všetkým dobrodincom, ktorí nás
finančne, či materiálne alebo modlitbami
podporili, patrí úctivé Pán Boh zaplať aj
slovami z citátu pod rozdávanými ikonami
- nálepkami: „Sám Pán pokoja nech Vám
daruje trvalý pokoj v každom ohľade“!

Stretnutie partnerov projektu EQUAL

- 25. – 27.10 a 14. – 15.11.06 – seminár - 15.12. 06 – Vianočné stretnutie
pre koordinátorov a dobrovoľní- zamestnancov v jedálni Domu Charikov krízových záchranných tímov tas (slávnostný spev Ďakovného akatistu,
v Brne (Integrovaný záchranný systém, zástupca GK BU protosynkel ThDr. Marcel
psychosociálna pomoc v mimoriadnych Mojzeš)

krízových situáciách, princípy humanitárnej a rozvojovej pomoci, otázka etiky
médií v krízových situáciách, skúsenosti
z krížového manažmentu počas povodní v - podpora projektu rekonštrukcie
Čechách...)
Multifunkčného sociálneho objektu vo Svidníku cez Taliansku katolícku
misiu vo Švajčiarsku zast. P. Francom Gattim SJ, jeho návšteva na Slovensku v júli
a na Ukrajine v Kláštore Redemptoristov v
Koroleve.

Kultúrny program počas NDA

NÁRODNÝ DEŇ ABSTINENTOV (NDA) už tradične orga-

nizovaný začiatkom septembra RS CKD
ako oslava života bez drogy spojená so
sprievodnými podujatiami ako bola Krížová cesta v uliciach mesta, Sv. liturgia,
informačný stánok v meste na pešej zóne a
kultúrny program s príhovormi, odovzdávaním plakiet za abstinenciu a osobnými
svedectvami.

Rekonštrukcia schodišťa a strechy

Finančné
hospodárenie
Adresa:
CDCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 77 23 970
Kontaktná osoba:
Helena Kaššayová,
ekonómka a personalistka
Valéria Rabatinová,
projektová účtovníčka

Prehľad finančného hospodárenia
Výdavky		
Suma v SK
Sociálne služby:
zákon č. 195/1998 Z. z. a nasl. o sociálnej
pomoci
Opatrovateľská služba		
196
Útulok Nocľaháreň Archa		
3 360
Zariadenie chráneného bývania
Domov nádeje				
1 841
Dom Svätej Anny pre deti
s kombinovaným postihnutím 1 734

Zákon č. 305/2005 Z. z. a nas.
O Sociálno-právnej ochrane
Sociálne poradenstvo
a sociálna prevencia 			
Resocializačné stredisko
Ekonomický úsek GK DCH zabezpečuje Dom Charitas				

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.
V snahe pokračovať v napĺňaní základného poslania GK DCH je manažment nútený hľadať zdroje
financovania prostredníctvom rôznych projektov, čo
je mimoriadne náročné na ekonomické spracovanie
a následné vyúčtovanie a pre samotnú organizáciu
zaťažujúce kvôli neskorej refundácii vynaložených
finančných prostriedkov. Pri samotnom plánovaní
rozpočtu vieme rátať iba s príspevkom Prešovského
samosprávneho kraja, pričom nie sú isté ďalšie zdroje, t. j. Lotérie, Protidrogový fond, podpora od slovenských a zahraničných partnerov, 2 % daní a pod.
Celkový počet zamestnancov v GK DCH za
rok 2006 bol 61, k 31. 12. 2006 bolo zamestnaných
51 pracovníkov. Pri našej službe nám pomáhalo 127
dobrovoľníkov
Refundácie finančných prostriedkov z
výzvy ESF EQUAL boli aj počas celého tohto roka
problematická, až v decembri 2006 po vynaložení
nesmierneho úsilia projektového manažmentu sa
podarilo finančnú stratu znížiť, vyplatiť zamestnancom s oneskorené mzdy a pokračovať v činnosti
Sociálnych centier.
Stály nedostatok finančných prostriedkov, hľadanie nových zdrojov, čo sa mnohokrát dá
prirovnať Syzifovskému úsiliu, nám bráni rozšíriť
sieť ponúkaných sociálnych služieb a týmto viac
pomáhať konkrétnemu človeku v núdzi.

698
4 336

Zdravotnícke služby – zákon č. 277/1994
Z.z. a nasl.
ADOS Prešov, Sabinov, Snina
1 072
Iné aktivity a služby
Redakcia mesačníka Cesta		
488
Výzva ESF Equal na znižovanie
nezamestnanosti v mestách Prešov,
Humenné, Snina, Svidník,
Stará Ľubovňa
4 250
Aktivačná činnosť, projekt
Na podporu rekonštrukcie Centra
Terénnych služieb			
3 401
Spolu				
21 376
Z toho: kapitálové			
1 799
prevádzkové
19 577
Príjmy
Suma v SK
Ministerstvá SR		
2 451 702
Vyššie územné celky		
9 205 000
Obce a mestá			
380 000
Zdroje z EU/Eurofondy
2 519 600
Podpora projektov
od zahraničných partnerov
2 400 597
Podpora projektov
od slovenských partnerov
239 290
Príspevky na služby od klientov 525 551
Zbierky (cirkevné, na pomoc
rodinám v núdzi...)
523 308
2%
221 028
Iné
2 861 192
Spolu
21 327 268

Srdečná vďaka a Pán Boh požehnaj
všetkých darcov a spolupracovníkov
v mene všetkých klientov a zamestnancov!
******
Osobitné poďakovanie patrí nášmu bývalému riaditeľovi

Ing. Marošovi Šatnému,

za jeho obetavú 16 - ročnú službu ľuďom v núdzi,
ktorému vyprosujeme Božie požehnanie v náročnej službe
vedúceho odboru sociálneho a zdravotníctva
na Prešovskom samosprávnom kraji.

„Boh je láska,
milujme ho!“
(Heslo bl. biskupa P.P. Gojdiča)

