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Príhovor
Milovaní moji!
Ak chceme spätným pohľadom
na uplynulý rok 2007 zhodnotiť všetko,
čo sa nám na poli našich sociálnych
služieb v duchu Kristovho evanjelia
podarilo, alebo nepodarilo urobiť,
musíme osobitne zdôrazniť, že tento
rok sa niesol aj v našej práci v znamení
troch veľkých jubileí, ktoré iste prispeli
k výraznému posunu duchovného rozmeru našich činností do vyššej kvality.
Bolo to výročie 800 rokov od narodenia svätej Alžbety Uhorskej, patrónky
Slovenskej katolíckej charity, 80 rokov
od založenia Katolíckej charity na Slovensku a 60 rokov od založenia Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove
dnes už blahoslaveným biskupom –
mučeníkom Petrom Pavlom Gojdičom.
Toto okrúhle trojjubileum dalo výrazne
uplynulému roku slávnostný ráz v histórii činnosti našej diecéznej charity v
Prešove a bolo zavŕšené zriadením a
posvätením charitnej kaplnky zasvätenej jej zakladateľovi, blahoslavenému
biskupovi – mučeníkovi Petrovi Pavlovi
Gojdičovi.
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Osobitná eucharistická prítomnosť
Krista v tejto kaplnke bude nepochybne
i začiatkom novej etapy charitatívnej
práce v podmienkach novozriadeného prešovského arcibiskupstva. Patrí
nám pri tejto príležitosti vyjadriť veľké
vďakyvzdanie dobrotivému Pánu Bohu
za všetku pomoc a za všetky dary, ktoré
sme z jeho rúk prijali a zároveň ho prosiť, aby nová etapa našej činnosti do
ďalších jubileí bola ešte väčším svedectvom Božej lásky k ľuďom a Kristovej
stálej prítomnosti medzi nami.
				

RNDr. Jozef Voskár,
titulárny kanonik,
duchovný správca diecéznej charity
v Prešove

Základné informácie

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

Cieľ

História vzniku a oblasť
pôsobenia

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.

GK DCH bola zriadená Jeho Excelenciou bl. biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, OSBM v novembri 1947 ako diecézna odbočka Ústrednej Karity na Slovensku.
Obnovila svoju činnosť v septembri 1991
na podnet Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku, sídelného prešovského biskupa a v roku
1996 nadobudla právnu subjektivitu.
Právna forma
GK DCH sídli v Prešove a pôsobí
v roku 2007 na území Prešovskej eparchie,
GK DCH je právnickou osobou v ktorá svojou rozlohou zodpovedá približne
zmysle zákona č. 308/91 Z. z. a je evidova- rozlohe Prešovského kraja, pričom zahŕňaná ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi la aj farnosti na strednom a západnom Slona Ministerstve kultúry Slovenskej republi- vensku.
ky.
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Centrum diecéznej
charity

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

Odborný garant ADOS,
koordinátor DSS a CHSR:
PhDr. Dagmar Chanáthová

Web stránka:
www.gkcharita-po.sk

Ekonómka, personalistka:
Helena Kaššayová

Personálne
obsadenie
Riaditeľ a štatutárny orgán:
PhDr. Peter Valíček
Zástupca riaditeľa,
projektový manažér:
Ing. Eduard Malatinec
Koordinátorka pre
zahraničnú spoluprácu:
Ing. Mária Rajňáková
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Ekonómka, všeobecná účtovníčka:
Valéria Rabatinová
Všeobecná účtovníčka:
Ing. Anna Kuchtová

Externí spolupracovníci:
Duchovný správca:
RNDr. o. Jozef Voskár
Právnik:
JUDr. Peter Krajňák
Web dizajnér:
Lukáš Hirko

Duchovná správa

Pastoračná prax
bohoslovcov

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 raz v mesaci v priestoroch
DOCH
- individuálne pastoračné rozhovory
c) spoločné pre klientov, pracovníkov aj
verejnosť
- sv. liturgia 2x mesačne v prvý a štvrtý piatok v priestoroch CDCH v kaplnke bl. biskupa P. P. Gojdiča o 13,00 hod.
- spoveď 1x mesačne v 1. piatok v mesiaci
- klub KAHAN – 1x týždenne.

Ako po minulé roky, tak i tento
bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča,
Prešovskej univerzity v Prešove so súhlasom o. rektora PaedDr. Vasiľa Kormaníka,
absolvovali u nás svoju ročnú pastoračnú
prax (október 2006 - júl 2007). Tentokrát
boli traja. Zapojili sa do sociálnej služby na
týchto pracoviskách:

V roku 2007 sa takmer všetci naši
zamestnanci zúčastnili duchovných cvičení v Kláštore otcov redemptoristov spolu s
exercitátorom o. Miroslavom Medviďom
v 3 termínoch takto:
jún – 19 zamestnancov
október – 18 zamestnancov
november – 11 zamestnancov.
Centrum diecéznej charity:
		
Miroslav Petruška
Dom Charitas:
		
Martin Terkanič
Nocľaháreň Archa:
		
Mirón Duda
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Doplnkové aktivity:

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 neprispôsobivé.

Charakteristika RS CKD:
- základom systému sú 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 detí a
sociálnej kuratele
- doplnkové aktivity – pravidelného a jednorázového charakteru,
- spolupracujúci odborníci.
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pravidelné:
- Cesta – časopis o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života
- 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 každoročných osláv pri príležitosti Národného dňa abstinentov
- spolupráca so zahraničím – s organizáciami podobného zamerania z Poľska, 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:
- odborná garancia – externý psychológ
RS CKD, supervízor RS CKD, duchovný
správca GK DCH
- ďalší odborníci – psychiatri, praktickí
lekári pre dospelých, právnik, stomatológ,
toxikológ.

Zariadenia resp. služby:
0. stupeň: Sociálne centrum
1. stupeň: Nocľaháreň Archa
2. stupeň: Dom Charitas
3. stupeň: Domov nádeje

Sociálne centrum
Adresa:
GK DCH - Sociálne centrum,
Pod Táborom 33,
080 01 Prešov
Telefón/Fax:
051/ 77 23 752
Email:
sc.presov@gkcharita-po.sk
Kontaktná osoba:
Bc.Štefan Rácz
poverený vedením Sociálneho centra

tovania resp. služieb v RS CKD aj mimo
neho
- vedenie Centrálnej evidencie klientov RS
CKD
- polupráca 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:

Charakter zariadenia:

- klienti z jednotlivých resocializačných
stupňov CKD,
- ambulantná činnosť: vykonávanie
- pripravovaní klienti pre vstup do zariadeopatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej ní RS CKD (z PAL, CPLDZ, NVÚ a pod.)
kurately v zmysle zákona č.305/2005 Z. z.
- spontánne prichádzajúci klienti – tí,
- terénna a vyhľadavacia činnosť.
ktorí prichádzajú v momente ocitnutia sa
v sociálnej alebo hmotnej núdzi (psychicKapacita:
ký aspekt) a hľadajú pomoc. Po zvážení
ich situácie je im poskytnutá pomoc jed- zariadenie neposkytuje ubytovanie
norazová alebo sú začlenení do RS CKD
- ambulantný príjem klientov.
(závislí, v kríze, po výkone trestu odňatia
slobody, mladí ľudia z DD, rodiny bez ubyZameranie SC:
tovania. a pod.)
- klienti z terénu (žijúci na ulici vyhľadaní
- sociálna prevencia
terénnymi soc. pracovníkmi)
- sociálne poradenstvo (informačné, proti- - ťažko zvládnuteľní a nespolupracujúdrogové a pod.)
ci klienti - je im poskytnutá nevyhnutná
- 1. kontakt s klientom, príprava resociali- pomoc podľa zváženia pracovníka SC.
začných krokov a sprostredkovanie uby9

Poskytované služby:
Prvý kontakt s klientom vstupujúcim do RS
CKD, sprostredkovanie pobytov, sprostredkovanie a napomáhanie 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
podobne.
Prehľad poskytnutých služieb:
počet klientov, ktorým bola poskytnutá
služba
		
420
počet stretnutí (kontaktov)		
1215
administratívne práce			
1305
preventívne poradenstvo		
287
sprostredkovanie úrad. záležitosti
133
sprostredkovanie pobytu		
448
sprostredkovanie brigády a práce
7
sprostredkovanie iné			
62
poradenstvo				
238
pracovné poradenstvo			
41
práca v teréne- vyhľadávanie		
215
sprevádzanie				
86
korešpondencia			
31
hygienické potreby a očista		
203
telefón, cestovné, poštovné, ceniny, kolky,
osobné doklady a iné		
301
doporučenie potravín, hygieny
a ubytovania			
70
potraviny a nápoje			
60
peňažná úschova, pomoc a pôžička 9
návšteva klienta v nemocnici		
64
zdravotné ošetrenie			
2
umiestnenie v DSS			
2
iná služba				
63
nevyhovenie		
4
V roku 2006 pribudlo do evidencie SC 145
nových klientov.

Nocľaháreň Archa
Od 1. 1. 2008 zmena názvu na:
ÚTULOK ARCHA.
Adresa:
GK DCH - Útulok Archa,
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón:
051 / 77 21 697
Email:
utulok@gkcharita-po.sk
Kontaktná osoba:
Rudolf Bača
Charakter zariadenia:
útulok s celodenným pobytom
Kapacita:
53 miest, (37 muži a 16 ženy)
Cieľová skupina:
- sprostredkovaní klienti zo Sociálneho
centra
- čakatelia na protialkoholickú, alebo inú
liečbu
- neúspešne resocializovaní klienti z vyšších stupňov RS CKD (s drogovou recidívou)
- spontánne prichádzajúci klienti - závislí v
kríze, osoby bez domova, po výkone trestu,
mladí ľudia z detských domovov, osoby v
dočasnej kríze bez prístrešia
- klienti vyhľadaní v teréne na území mesta
Prešov cez SC.

Poskytované služby:

Hlavné výsledky zariadenia:

- 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 terapeutmi pre riešenie nepriaznivej situácie klienta
- spoluhospodárenie s klientom
- využívanie servisu služieb Sociálneho
centra
- možnosť zlepšenia finančnej situácie zapojením sa do projektu Aktivačnej činnosti.

- zabezpečenie stravovania pre klientov bez
príjmu
- v rámci ergoterapie sa dala do poriadku
komunikácia a chodníky ulice Pod Táborom
- vykosila sa tráva okolo chodníkov, obrubníky sa vyčistili od buriny, chodník a krajnice vozovky sa vyčistili od nánosov, natrelo sa zábradlie cez riečku Sekčov, klienti
pomáhali pri rekonštrukcii objektu „Centra
terénnych a ambulantných služieb“
- realizovaním supervízneho výcviku sa
zvyšujú kvalifikačné predpoklady pracovníkov
- spojením terapeutických tímov útulku a
zariadenia chráneného bývania sa vytvorili podmienky pre účinnejšie terapeutické
pôsobenie na klientov.

Počet pracovníkov: 8
Počet evidovaných klientov:
spolu 174
z toho: - muži 124
- ženy 50

Zámery do ďalšieho obdobia:
- po spustení prevádzky „Centra terénnych
a ambulantných služieb“ uvoľnené priestory využiť pre skvalitnenie života ubytovaných klientov.

Priemerný počet zmluvných klientov:
55,8
Percentuálna využiteľnosť zariadenia
spolu: 105,3 %
Počet klientov pripravených a nastúpených na liečbu závislostí: 5
Počet klientov, ktorí postúpili:
- do ZCHB DON: 7
- do iného zariadenia soc. služieb: 12
- integrovaní do spoločnosti: 39
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Základné štatistické údaje:

Dom Charitas
Od 1. 1. 2008 zmena názvu na:
DOMOV NÁDEJE.

Adresa:
GK DCH - Dom Charitas,
Jarková 79, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 23 709, 051 / 75 94 811
Email: rsckd@stonline.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Božek
vedúci zariadenia
Charakter zariadenia:
resocializačné stredisko
Personál:
1 vedúci
5 terapeuti
2 ergoterapeuti
Kapacita: 23 miest pre mužov
a mladistvých

12

Pracovná terapia:
- kuchyňa
- práčovňa
- autoumyváreň
- stolárska dielňa
- ručná dielňa
- práce v okolí domu potrebné
pre bežnú prevádzku
- záhrada

Počet prijatých klientov počas roka

17

Odišli z resocializácie počas roka spolu 30
Z toho:
po riadnom ukončení resocializácie
4
porušenie zásad resocializácie
7
z vlastnej vôle
18
preloženie do iného zariadenia
2
Z celkového počtu 51 klientov:
závislí na alkohole
39
závislí na nelegálnych drogách
7
závislých na hracích automatoch
(gambling)
1
kombinovaná závislosť (alkohol, gambling,
psychoaktívne látky)
4
Percentuálna využiteľnosť zariadenia
spolu: 89,2 %
Počet miest pre klientov v pracovnej terapii
spolu (kuchyňa, práčovňa, autoumyváreň,
stolárska dielňa, ručná dielňa)
16
Počet poskytnutých služieb v pracovnej
terapii:
Kuchyňa – počet vydaných jedál spolu
/R-O-V/
15.732 jedál
Práčovňa
309 zákazok
Autoumyváreň
2.106 zákazok
Kontakt s klientmi po ukončení resocializácie je zabezpečený cez:
- stretnutia Klubu KAHAN každý štvrtok
od 15,30 hod.
- osobný kontakt s terapeutmi strediska
- jednorazové aktivity ako napr. Národný
deň abstinentov a pod.
- stretnutia s bývalými absolventmi resocializácie - 2x ročne

Hlavné výsledky zariadenia:
- stabilizácia arteterapie s klientmi,
- stabilizácia 5 štádia v resocializačnom
procese pre klientov,
- rozbeh ručnej dielne pre klientov 1. až 3.
štádia.

Domov nádeje
Od 1. 1. 2008 zmena názvu na:
DOM CHARITAS.
Adresa:
GK DCH - Domov nádeje (DON),
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón:
051 / 75 81 137
Kontaktná osoba:
Michal Kall
Charakter zariadenia:
zariadenie chráneného bývania (ZCHB)
Kapacita:
ZCHB DON - 20 miest
pre mužov aj ženy

Cieľová skupina:
klienti s ľahkým zdravotným postihnutím
alebo duševnou poruchou odôvodňujúcimi
- stabilizovanie a dovybavenie ručnej diel- pobyt v zariadení chráneného bývania.
ne pre klientov,
- pokračovanie v supervíznom výcviku pre Doba pobytu:
terapeutov strediska.
doba pobytu posudzovaná individuálne.
Zámery do ďalšieho obdobia:

Služby ZCHB DON:
- podpora a pomoc klientom pri získavaní
samostatnosti a samoorganizácii
- dohľad nad dodržiavaním domového a
ubytovacieho poriadku a vyhodnocovanie
ich pobytu
- pomoc pri hľadaní a výbere vhodnej práce
a bývania na priváte
- možnosť stretnutí s kňazom a psychológom.
13

Hlavné výsledky zariadenia:
- otvorila sa možnosť prijímať do zariadenia aj ženy
- pravidelná pracovná terapia pre klientov
ZCHB formou aktivačnej činnosti
- realizovaním supervízneho výcviku sa
zvyšujú kvalifikačné predpoklady pracovníkov
- spojením terapeutických tímov útulku a
ZCHB sa vytvorili podmienky pre účinnejšie terapeutické pôsobenie na klientov
- finančná situácia klientov sa zlepšila možnosťou získať príspevok na bývanie.

Doplnkové služby
projektu RS CKD
Klub alkoholikov
hľadajúcich abstinenciu

KAHAN

Adresa:
GK DCH - KAHAN,
Jarková 79, 080 01 Prešov
Telefón: 051 / 77 23 709

Základné štatistické údaje
Počet pracovníkov: 3
Počet evidovaných klientov: 28
z toho:
- závislí 19
- s postihnutím 9
- muži 25
- ženy 3
Priemerný počet zmluvných klientov:
19,8
Percentuálna využiteľnosť zariadenia
spolu: 99 %
Počet klientov, ktorí
postúpili:
- do iného zariadenia soc. služieb 5
- integrovaní do spoločnosti 3
14

Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Šostáková

Charakter aktivity:
-svojpomocná socioterapeutická skupina
zameraná na doliečovanie závislých osôb,
pomoc ich rodinným príslušníkom, propagácia abstinentského spôsobu života a
sprostredkovanie informácií o probléme
závislostí. Skupina pracuje pod odbornou
garanciou klinického psychológa, duchovnú podporu poskytuje duchovný správca
GK DCH každý tretí štvrtok v mesiaci.
Cieľová skupina:
A-klub pracuje vo forme otvorenej skupiny
pre všetkých, ktorí chcú abstinovať alebo
v abstinencii žijú, pre všetkých, ktorí majú

problém s akoukoľvek závislosťou, pre
rodiny závislých, pre tých, ktorí propagujú
zdravý životný štýl.

K 31. decembru 2007 mal 36 riadnych členov, 29 pravidelných sympatizantov, podľa
prezenčných listín zo stretnutí na klubových skupinách sa zišlo až 316 osôb.
Priemerná dĺžka abstinencie členov klubu
sa zvýšila a je 6,8 roka. Najdlhšiu dobu abstinencie reprezentujú v klube ženy (13 a 12
rokov). Najkratšia doba abstinencie sa tiež
posunula vyššie a je 13 mesiacov.
Zámery Klubu:

Hlavné aktivity Klubu v roku 2007:

- pokračovať v tradícii usporadúvania
spoločenských akcií
- pokračovať v tradícii vianočných klubov
- pokračovať v činnosti vlastnej výroby
vianočných pohľadníc
- pokračovať v športových aktivitách
- naďalej usporadúvať rodinné terapie
- zabezpečovať pre potreby členov klubu
odborné prednášky na tému závislostí a
podobne.

Okrem pravidelných štvrtkových stretnutí,
činnosť bola zameraná na pravidelné aktivity ako organizovanie spoločenských podujatí, konkrétne 4. ples prešovských abstinentov, účasť na výročných kluboch, vianočný
klub, pomoc pri organizovaní Národného
dňa abstinentov, oslava abstinencie na tejto
akcii, oceňovanie abstinentov za abstinenciu, zabezpečovanie viacerých terénnych
či rodinných terapií, klubové stretnutia pri
ohni v prírode a podobne. Členovia klubu
pravidelne publikujú v časopise Cesta a v
iných médiách.
Najdôležitejšie o Klube:
Klub v roku 2007 oslávil 5 rokov svojej
existencie, čo členovia hodnotia veľmi
pozitívne. Klub sa na radosť všetkých rozrastá.
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Mesačník CESTA
Charakter časopisu:
- populárno – naučný kresťanský časopis o
abstinencii, bezdomovectve, kvalite života
a iných sociálno-patologických 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 túto problematiku.
Adresa:
GK DCH - Redakcia Cesta,
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 758 11 38
Email:
mesacnik.cesta@gmail.com
Kontaktná osoba:
Andrea Čusová
Pravidelný obsah časopisu Cesta:
- rozhovory so známymi osobnosťami
spoločenského života najmä o závislostiach, bezdomovectve alebo charitatívnej
činnosti
- pohľady odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie, terapeutov v praxi a
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pohľady teológov na problematiku závislostí a bezdomovectva
- zamyslenia a úvahy nad Svätým písmom
- svedectvá a životné príbehy ľudí bez
domova, závislých, v núdzi
- zamyslenia na aktuálne témy.

Základné štatistické údaje:
Počet vydaných čísel - 11
(+ 2 špeciálne čísla)
Priemerný mesačný náklad - 4000 ks
Počet rozdistribuovaných
časopisov - 41000 ks
Počet zaevidovaných distributérov - 43
Priemerný počet aktívnych
distributérov za mesiac - 20

Hlavné výsledky:
- zapojenie 12 dlhodobo nezamestnaných
ľudí do pomocných administratívnych prác
v redakcii formou aktivačného príspevku
- ergoterapeutický a finančný prínos
časopisu pre distributérov
- distribúcia časopisu Cesta v ďalších
mestách Slovenska: Prievidza, Handlová,
Snina, Humenné, Košice a Bratislava

- udržanie distribúcie časopisu na pútnických miestach
- rozšírenie distribúcie časopisu cez farské
úrady do bratislavsko-trnavskej, nitrianskej
a spišskej diecézy.

Školiace pracovisko
Inštitút edukológie a sociálnej práce /IEaSP/ Filozofickej
fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove

Charakter aktivity:
činnosť pracoviska sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov inštitútu, pre prácu s marginálnymi skupinami prostredníctvom praktických skúseností, ktoré študenti
získajú počas študijnej praxe v RS CKD,
najmä v Dome Charitas.
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, napríklad v Žiline, Banskej Bystrici a Trnave
- nadviazať intenzívnejšiu a aktívnejšiu
spoluprácu s existujúcimi klubmi abstinentov v SR
- naďalej šíriť osvetu zdravého spôsobu
života (abstinentského).

Cieľová skupina:
na výkon študentskej praxe sú prijímaní
študenti 3. až 5. ročníka IEaSP, FF PU v
Prešove.
Hlavné výsledky:
5 študentov IEaSP FF, PU v Prešove absolvovalo v Dome Charitas prax v celkovej
dĺžke 304 hodín.
Ostatná prax v projekte:
- 6 študentov PBF PU v Prešove absolvovali spolu v RS CKD prax v celkovej dĺžke
242 hodín.
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Agentúra
podporovaného
zamestnávania
(APZ)
Adresa:
GK DCH - APZ
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Telefón:
051 / 772 37 52
Kontaktná osoba:
Bc. Helena Bujnovská
Charakter aktivity:
- Agentúra vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti podľa § 58 uvedeného zákona.
Náplň činnosti:
		
- poradenské služby individuálne a podľa
potreby i skupinové pracovné poradenstvo;
- spolu s klientmi vytvára individuálne plány práce;
- vyhľadáva pre klientov voľné pracovné
miesta na území mesta, kraja, prípadne
v zahraničí s ohľadom na potreby klienta;
- zamestnaného klienta podporuje ešte 6
mesiacov od uzavretia pracovnej zmluvy
so zamestnávateľom a prípadné nedorozu18

menie spolu s klientom i zamestnávateľom
prejednáva a pomáha ho odstraňovať;
- spolupracuje s personálnymi agentúrami
s cieľom uľahčiť klientom cestu na trh práce;
- sprevádza klienta k výberovým konaniam,
ak to klient potrebuje;
- pomáha klientovi zvládať administratívne
náležitosti.
Cieľová skupina:
dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí a inak znevýhodnení, napr. deti z
detských domovov, osoby prepustené z
väzby, ľudia v núdzi, ľudia bez domova.
Väčšinou sú to interní klienti GKDCH,
ale služby poskytujeme i ľuďom zvonku,
ktorí o túto službu požiadajú alebo sú k
nám odoslaní.
Základné štatistické údaje:
Počet registrovaných klientov
v roku 2007: 62
z toho:
- klienti z RSCKD 48
- ostatní
14
Z celkového počtu 62 je 35 závislých, čo
je 56,45 %.
Výsledky:
poskytnuté služby: 510
Pracovné poradenstvo: 36
Sociálne poradenstvo: 81
Získanie zamestnania: 11
z toho 7 závislých, čo je 63,6 %
sprostredkovanie brigády 22

Zámery:
v spolupráci s ÚPSVaR, Akadémiou vzdelávania, strednými školami v Prešove s
externou formou výučby umožniť klientom
doplnenie či zvýšenie kvalifikácie, zintenzívniť hľadanie možnosti rekvalifikácie s
cieľom uplatniť sa našim klientom lepšie
na pracovnom trhu. To prispeje k resocializácii v oblasti zamestnania, veríme, že
následne i v oblasti bývania. Zintenzívniť
existujúcu spoluprácu so zamestnávateľmi,
vyhľadávať aj nových zamestnávateľov.

Cieľová skupina:
- 14 handicapovaných detí, z ktorých 4
navštevujú pomocnú triedu, ktorá je detašovaným pracoviskom ŠZŠ v Starej Ľubovni
a je súčasťou priestorov nášho zariadenia.
- pomocná trieda sa zriadila ako nevyhnutná
potreba pre deti, ktoré potrebujú špeciálne
vytvorené podmienky pre vzdelávací proces. Špecializovaná starostlivosť si vyžiadala komplexnú starostlivosť, ktorá sa ucelila vo výchovno - vzdelávacom procese v
pomocnej triede.

Náplň činnosti:
Dom sv. Anny poskytuje zdravotnú,
sociálnu, pedagogickú starostlivosť pre deti
so špeciálnymi potrebami. V rámci rozvoja
jemnej motorickej schopnosti sa zameriavame na rozvoj sebaobslužných činností
prostredníctvom pracovnej terapie a práci s
PC.
Adresa:
Zariadenie funguje formou denného
GK DCH - Dom sv. Anny
pobytu pre deti a mladých ľudí s handicaLetná 7
pom vo veku od 7-25 rokov, ktorým posky064 01 Stará Ľubovňa
tujeme starostlivosť do 4 hodín alebo nad 4
hodiny denne. Takmer u väčšiny detí sa darí
Telefón:
socializácia, ktorá sa prejavuje v nadväzo052 / 432 21 96
vaní kontaktov so zdravou populáciou.
Pre mladých handicapovaných ľudí
Kontaktná osoba:
je
v
našom
zariadení pripravený individuálMgr. Soňa Gaborčáková
ny program, ktorý je zameraný na zvládanie
bežných životných situácií. Súčasťou tohto
Charakter aktivity:
programu je pre dievčatá vo veku 18-26
- zriadený 2.11.1999 ako domov sociálnych
príprava na domáce práce, v rámci ktorých
služieb, podľa zákona č. 195/1998 Z. z. v
varia, šijú, vyšívajú a podobne.
znení neskorších zmien a doplnkov. Vznikol na podnet rodičov handicapovaných
Dom sv. Anny od roku 2007 zastredetí, ktorí nemali možnosť dať svoje deti šujú odborní garanti:
do žiadneho špecializovaného zariadenia, a - Detský neurológ:
to buď z dôvodu kombinovaného postihu,
MUDr. Jana Priputníková
alebo z dôvodu, že v okrese Stará Ľubovňa - Klinický psychológ:
neexistovalo žiadne zariadenie obdobného
Mgr. Alena Chomišáková
typu.
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DOM SV. ANNY
Stará Ľubovňa

Dobrovoľnícka činnosť Domu sv. Anny:
Počet dobrovoľníkov zapojených do
rôznych aktivít: 62
- asistencia pri kultúrnych podujatiach pre
Dom sv. Anny
- asistencia pri práci s deťmi
- asistencia pri rekonštrukčných prácach
- poskytovanie vecných darov.

Sociálne centrum
Stará Ľubovňa
Adresa:
GK DCH - Sociálne centrum
Levočská 1
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:
052 / 468 36 83
Kontaktná osoba:
Bc. Eva Halamová
Projekt sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež v okrese Stará
Ľubovňa, podľa zákona č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Školiace pracovisko
Katolíckej univerzity
v Ružomberku
V priestoroch Domu sv. Anny je na
základe zmluvy medzi Gréckokatolíckou
diecéznou charitou a Katolíckou univerzitou v Ružomberku aj školiace pracovisko pre ich študentov v študijnom odbore
sociálna práca, z detašovaného pracoviska
Stará Ľubovňa. Zameriava sa na odbornú
prípravu študentov prostredníctvom praktických skúsenosti, ktoré študenti získajú
počas študijnej praxe.
50 študentom sa poskytla odborná prax v
Dome sv. Anny v roku 2007.
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Hlavné ciele projektu a výstupy pre
prax:
- zabezpečiť prípravu pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami tak, aby dostatočne poznali svoje možnosti v spoločenskom uplatnení
a zmierniť ich viditeľné poruchy správania
tak, aby ich bolo možné zaradiť medzi zdravú
populáciu.
- rozšíriť činnosti preventistu o formy práce
s handicapovaným človekom tak, aby orgány
štátnej správy (ÚPSVaR) poznali prognostické
návrhy a riešenia preventistu pre ďalšie riešenie stavu ťažkého zdravotného postihnutia.
- projekt preventívnej práce s deťmi a mladými
handicapovanými ľuďmi v školskom prostredí by mal byť prípravou pre zmonitorovanie a
následne stanovenie riešení pre život handicapovaných v okrese S. Ľubovňa.

Cieľová skupina:

Charitatívna služba
v rodinách stredisko Čirč

- handicapované deti ŠZŠ
- handicapovaná mládež ŠOU
Každá cieľová skupina je minimálne 2x
mesačne informovaná skupinovou prednáškou o
témach, ktoré majú charakter náučnej lekcie, a
Adresa:
ktoré sú dôkladne spracované na dobu 1 roka.
CDCH - CHSR stredisko Čirč
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Každý klient má vykonanú sociálnu diagnostiku
a následne vypracovaný individuálny intervenčTelefón:
ný plán, ktorý bude riešiť osobnostný rozvoj
051 / 772 39 70
handicapovaného človeka podľa jeho individuálnych potrieb. To znamená, že všeobecne
Kontaktná osoba:
platná teória a informácie sa konkrétne overujú,
PhDr. Dagmar Chanáthová
vyvracajú či potvrdzujú individuálnou prácou s
klientom.
Od roku 2004 Charitatívna služba v rodinách
– stredisko Čirč, ktorého zriaďovateľom je
Metódy a formy práce:
Gréckokatolícka diecézna charita, poskytuje na
základe zmluvy s Obecným úradom Kyjov opa- skupinová prednáška
trovateľskú službu (podľa zákona č. 195/1998
- individuálny intervenčný plán handicapo- Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a
vaného dieťaťa a handicapovaného mladé- zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce).
ho človeka
Cieľom je opatrovateľská starostlivosť
- sociálna diagnostika
o
starých,
chorých a opustených ľudí v prirodze- beseda
nom
domácom
prostredí, obohatená o duchovný
- individuálny rozhovor.
rozmer: pri zabezpečovaní životných úkonov a
prác v domácnosti, kontaktu so spoločenským
Spolupráca s inými subjektami:
prostredím, sprievodom.
- ŠZŠ, Levočská 22, Stará Ľubovňa,
- ŠZŠ internátna sv. Klementa Hofbauera v
Podolínci
- Odborné učilište internátne, Levočská 24,
Stará Ľubovňa
- ÚPSVaR, Stará Ľubovňa
- Krízové stredisko, Stará Ľubovňa
- Mesto Stará Ľubovňa.
Pár čísel za rok 2007:
Počet vykonaných konzultácií (sociálneho
poradenstva):
324
Počet úkonov sociálnej prevencie : 1001
Počet klientov, ktorí sa zúčastnili akcií
zameraných na sociálnu prevenciu: 163

Prehľad úkonov v roku 2007:
Hygiena, prevencia dekubitov... 102
Donáška obeda 221
Umývanie riadu 356
Nákup 428
Upratovanie 534
Príprava jedla 658
Pranie, žehlenie 94
Pomoc pri domácih prácach
okolo domu 419
Doprovod k lekárovi,
podávanie liekov 38
Dohľad 208
Iné 135
Spolu úkony: 3193
Spolu návštevy: 1013
Spolu hodiny: 2301
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Agentúry domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
Adresa:
ADOS Charitas Prešov a Sabinov,
Jarkova 79, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba:
PhDr. Dagmar Chanáthová
ADOS Charitas Snina,
Budovateľská 12, 069 01 Snina
Telefón:
057 / 762 12 65
Kontaktná osoba:
Helena Halaganová

ve, zároveň je podporovaná sociálnymi,
duchovnými službami.

ADOS Prešov
ADOS Sabinov
ADOS Snina		

PP
60
14
143

PN
2 264
594
3 152

PV*
9 378
2 354
6 802

* vysvetlivky:
PP - počet pacientov
PN - počet návštev
PV - počet výkonov

Z tabuľky vyplýva, že ADOS Snina
mala viacej pacientov, ale krátkodobých,
čo znamená , že mala viac pacientov s jednorázovými výkonmi, ako sú napr. odbery
krvi na laboratórne vyšetrenie a pod.
ADOS Prešov, naopak mal pacientov
s výkonmi ako sú ošetrovateľská rehabilitácia, ošetrovanie rán a dekubitov, u ktorých
je predpoklad dlhohodobej ošetrovateľskej
starostlivosti .
Vzdelávanie jednorázové:

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) ponúka komplexnú
domácu ošetrovateľskú starostlivosť obohatenú o duchovný rozmer.
Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti poskytuje:
- komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť o klienta (jednotlivca), rodinu,
skupinu, komunitu v prirodzenom sociálnom prostredí,
- umožňuje ošetrovateľský monitoring,
- stanovenie ošetrovateľskej diagnózy,
a na jej základe poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti:
- v terapii, v prevencii, v rehabilitácii,
poradenstve, zdravotno-sociálnej výcho22

- 28.02.2007 v Košiciach: Príručka a plán
zavádzania systému kvality - Organizátor:
EMARK s. r. o. Bratislava, počet sestier: 3
- 23. 3. 2007 – 24. 3. 2007 vo Svidníku:
Kurz hojenia chronických rán - organizátor: SANARE spol. s. r. o. Svidník, počet
sestier: 2
Vzdelávanie sústavné:
Všetky sestry sa zúčastňujú na pravidelných odborných seminároch poriadaných Regionálnymi komorami Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek,
podľa miesta jednotlivých ADOS.

Na sebaštúdium nám slúži následovná literatúra: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Revue medicíny, Sestra, Právo v zdravotníctve – nové zákony.
Jedna sestra nastúpila na bakalárske
štúdium na TU FZaSP v Michalovciach –
odbor „Ošetrovateľstvo“. Všetky sestry sú
členkami Regionálnej komory Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek.
Máme zastúpenie aj v Rade regionálnej komory Slovenskej komory sestier a
pôrodných asistentiek, v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek - Sekcie
Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Výsledky:
V priebehu roku 2007 v ADOS Snina došlo k navýšenie maximálneho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
v odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Taktiež boli uzatvorené zmluvy s
novými poisťovňami: Európska zdravotná
poisťovňa, a.s. a Union, zdravotná poisťovňa, a. s.
Podarilo sa doplniť materiálno-technické vybavenie prestorov vďaka finančnej
podpore z Nemeckej charity v rámci projektu Slovenskej katolíckej charity.
Očakávania:
Vzhľadom na požiadavky, ktoré sú
uvedené vo vyhláške MZ SR č. 428/2006 o
minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení, nás čaká výberové konanie na
doplnenie personálneho zabezpečenia
ADOS-iek do 31. 12. 2008.

Projekt IS EQUAL

„ŠANCA
NA NOVÝ
ZAČIATOK“
Adresa:
Manažment projektu EQUAL
Centrum diecéznej charity
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba:
Ing. Eduard Malatinec
Email:
eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
Web: www.gkcharita-po.sk
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 „Tussenvoorzi-
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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 (SC)
- zabezpečenie priestorových a
materiálnych podmienok SC
- vzdelávanie manažérov a asistentov SC

álnym vylúčením v regióne Prešovského
samosprávneho kraja pomocou vytvorenej
Partneri projektu:

- aktívne vyhľadávanie klientov, diagnosti- ÚPSVaR Stará Ľubovňa
ka potrieb cieľových skupín a tvorba indi- Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
viduálnych akčných plánov
- realizácia poskytovania komplexných
sociálnych služieb, inovatívnych motivačných a rekvalifikačných kurzov a tréningových programov

Filozofická fakulta PU
Katedra sociálnej práce
Inštitút edukológie a sociálnej práce
17. novembra 1, 080 78 Prešov

- tvorba metodiky vyhľadávania a udržania
si vhodných pracovných miest pre cieľové SLUŽBY Sociálnych centier:
skupiny manažérmi SC
ening“ č. NL-2004/EQA/003 (projekt pra- • bezplatné poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie
covnej terapie 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).

• výpomoc pri vybavovaní osobných a
iných dokladov, pri vybavovaní sociálnych
dávok od štátu

• poskytnutie pomoci záujemcom o prácu pri napísaní životopisu a motivačného
listu.
• sprostredkovávanie zdravotníckej starostlivosti, psychologického poradenstva v
Hlavným cieľom projektu pre časo- prípade potreby i resocializácie
vé obdobie 2005 – 2008 je, ako už z názvu
opatrenia vyplýva, znížiť nezamestnanosť
znevýhodnených osôb postihnutých soci24

• poskytovanie zoznamov ubytovní

Sociálne centrá:

• v prípade straty domova jednotlivca
alebo rodiny sociálny poradca odporučí
charitný azylový dom alebo útulok

Sociálne centrum Prešov
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov

• spolupráca so zamestnávateľmi, poskytovanie aktuálnych zoznamov voľných
pracovných miest v meste alebo v obci

– je hodnotené pri projekte RS CKD

• 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
• zber šatstva - následná distribúcia do
Krízových stredísk
• možnosť distribúcie časopisu Cesta.

Sociálne centrum Humenné
Mierová 4, 066 01 Humenné
sc.humenne@gkcharita-po.sk
Manažér: Mgr. Danka Kocanová
Asistent: Anna Škumaničová
Štatistické údaje:
Počet klientov:			
76
Sociálna prevencia a
		
sociálne poradenstvo: 393
Tvorba individuálnych
		
akčných plánov:

53

Sprostredkovanie zamestnania:

396

Rekvalifikačné kurzy +
vzdelávanie klientov: 0
Získanie zamestnania/dohoda:
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Sociálne centrum Stará Ľubovňa
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa,
sc.staralubovna@gkcharita-po.sk
Manažér: Monika Paraličová
Asistent: Helena Mutková
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Štatistické údaje:

Štatistické údaje:

Počet klientov:			

26

Sociálna prevencia
a sociálne poradenstvo:

404

Počet klientov				

79

Sociálna prevencia
a sociálne poradenstvo

161
17

Tvorba individuálnych
		
akčných plánov:

29

Tvorba individuálnych
akčných plánov		

Sprostredkovanie zamestnania:

36

Sprostredkovanie zamestnania

18

Rekvalifikačné kurzy
+ vzdelávanie klientov

4

Rekvalifikačné kurzy
+ vzdelávanie klientov

0

Získanie zamestnania/dohoda		

1

Získanie zamestnania/dohoda		

8

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

Sociálne centrum Svidník
Pavlovičova 344, 089 01 Svidník
sc.svidnik@gkcharita-po.sk
Manažér: Anna Vatráľová
Asistent: Viera Antošová
Štatistické údaje:
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Počet klientov				

110

Sociálna prevencia
a sociálne poradenstvo

374

Tvorba individuálnych
akčných plánov			

119

Sprostredkovanie zamestnania

2

Rekvalifikačné kurzy
+ vzdelávanie klientov

0

Získanie zamestnania/dohoda		

0

Významné udalosti
v roku 2007
16. – 19. apríla 2007 - návšteva
nadnárodného partnera EQUAL v
holandskom Heerlene, organizácii Sjtiel a
prehliadka ich zariadení.
4. – 8. júna 2007 – nadnárodné
stretnutie projektu EQUAL „Back

on track“ s holandskými a poľskými partnermi vo Vyšných Ružbachoch s cieľom
výmeny skúseností v pracovných skupinách
WG1 – Metódy práce s klientom a WG2
– Vzdelávanie sociálnych pracovníkov.

14. máj 2007 – účasť na Kongrese Charity v Bratislave na tému
„Status ženy - matky v súčasnej spoločnosti, pomoc matkám v núdzi“ pri príležitosti 80. výročia založenia Slovenskej
katolíckej charity (SKCH) a 800. výročie
narodenia patrónky SKCH sv. Alžbety.

20. júna 2007 – jubilejné stret-

nutie zamestnancov GK DCH pri
príležitosti 60. výročia založenia
14. – 18. máj 2007 – zážitkový Gréckokatolíckej diecéznej charity
tréning v Demänovskej Doline pre pod názvom „Boh je láska, milujme ho!“
10-tich manažérov SC s lektorom PU FF v priestoroch GK kňazského seminára bl.
Mgr. Martinom Murárom v rámci projektu biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Moleben
k blahoslavenému P.P. Gojdičovi viedol
EQUAL.
vladyka Ján Babjak SJ, s historickým prie-
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rezom dejinami Prešovského biskupstva
nás oboznámil prof. Peter Šturák, Mons.
Štefan Sečka, prezident SKCH predstavil
históriu SKCH, PhDr. Dagmar Chanáthová
predniesla príspevok na tému „P.P. Gojdič
a vznik GK DCH“. Nadviazal na ňu súčasný riaditeľ GK DCH PhDr. Peter Valiček
prehľadom činnosti GK DCH za rok 1991
až 2006.
Po diskusii a zdieľaní o spomienkach na bl.
o. biskupa P.P. Gojdiča sme celé stretnutie
zakončili Svätou liturgiou s našim duchovným správcom RNDr. Jozefom Voskárom.

14.8.07 – účasť na komunikačnom seminári SKCH v Bratislave s
dôrazom na internú komunikáciu.
5. - 6. septembra 2007 - oslavy

NDA - Národného dňa abstinentov.

Uskutočnili sa tradične v PKO Čierny orol v
Prešove. V stredu 5. septembra sa uskutočnila svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Po nej nasledovala
Krížová cesta, ktorú zabezpečovala Kruciáta - oslobodenie človeka. Hlavný program
osláv sa uskutočnil 6. septembra v PKO
Čierny Orol v Prešove. Kultúrny program
vyplnila SHS Cohors z Prešova, spevák
Peter Paleček a pozvaní hostia prednášajúci
na tému „klubová činnosť“. NDA sa tento
rok organizovalo v súčinnosti s oslavou 5.
výročia vzniku A Klubu KAHAN pri GK
DCH v Prešove.

20. – 22. 7. 2007 – účasť na 2.
púti národov a národností v Ťjačive
na Ukrajine u dekana o. Petra Krenického.

15. - 17. októbra 2007 – seminár
pre krízových asistentov v Marianke
pri Bratislave
10.11.07 – púť SKCH do Dómu
sv. Alžbety v Košiciach a zapojenie sa
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do celocharitnej súťaže o najkrajšie výtvarné spracovanie osobnosti sv. Alžbety,
patrónky charity „Sv. Alžbeta našimi očami“, (dielo našej zamestnankyne Moniky
Paraličovej získalo zvláštnu cenu).

Otcom myšlienky kaplnky bol o.
Voskár, ktorý započal celé dielo už vo
februári a v spolupráci s Ing. Arch. Evou
Burgrovou aj prakticky zrealizoval.
Vybavenie kaplnky (prestol, oltár, bohostánok, ikonostas - 4 ikony, žertveník, čelná
doska s krížom, vstavaná skriňa, svietnik,
ambon, tetra pod ikony, svietidlá, bohoslužobné knihy a iné potreby v hodnote 117
357,- Sk sa podarilo zabezpečiť čiastočne vďaka bohuznámym darcom z radov
zamestnancov i priateľov Charity.
25. - 30. 11. 2007 – záverečný
kongres partnerstva EQUAL v

poľskej Wroclavi spojený s konferenciu,
vyhodnotením spolupráce a predstavením
záverečnej publikácie v angličtine pod
názvom „ Nové možnosti sociálnej inklúzie
marginalizovaných ľudí“

12.11.07 – posviacka novej

december 2007 - Vianočná
zbierka - Aj v roku 2007 sme sa zúčastnili na tradičnej akcii na pešej zóne v Prešove v rámci Predvianočných trhov v dňoch
6. 12. 2007 – 22. 12. 2007.

Kaplnky bl. P. P. Gojdiča na CDCH
vladykom Jánom Babjakom SJ.

Jej cieľom bola propagácia a prezentácia
činnosti Gréckokatolíckej diecéznej charity, evanjelizácia a oslovovanie nových dobrovoľníkov.
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Táto akcia trvala 7 dní, v prepočte
110 hodín – aj s celkovou prípravou stánku,
propagačného materiálu a teplého čaju, nakoľko sa tam vystriedalo počas chladných
dní 56 dobrovoľníkov (36 bohoslovcov z
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča , 10 študentiek Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého,
5 bohoslovci na absolventskej praxi na charite, ktorí boli hlavnými aktérmi príprav a
5 naši zamestnanci v rámci svojho voľného
času. Výnos bol 18.938,- Sk.
Vyprosujeme hojnosť požehnania
pre dobrovoľníkov, ktorí pripravovali a boli
účastní na tejto akcií a zároveň aj dobrodincom, ktorí nás obdarili, či už finančne,
materiálne alebo modlitbami.

14.12. 07 – Vianočné stretnutie
zamestnancov v jedálni Domu Charitas
so slávnostným spevom Ďakovného akatistu a poďakovaním za Božiu priazeň po celý
rok.
16.12.07 – slávnostné rozpos-

lanie detí eRka na Dobrú novinu

o. biskupom Jánom Babjakom SJ v Gréckokatolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa v
Prešove, pri tejto príležitosti doniesli deti
obetný dar farebné papiere, ktoré potom
venovali svojim postihnutým kamarátom v
Dome sv. Anny Stará Ľubovňa
24.12.07 – štedrá večera pre klientov v našich zariadeniach DOCH, DON a
NOA.

5. 12.2007 – seminár migrač- Čiastočná podpora projektu rených asistentov na Arcibiskupskom úra- konštrukcie Multifunkčného sode v Trnave s o. biskupom Oroschom.
ciálneho objektu vo Svidníku cez
Taliansku katolícku misiu vo Švajčiarsku
zast. P. Francom Gattim SJ (doplatok za za6. 12.07 – slávnosť sv. Miku- dnú stenu fasády), 26. – 29. 6. 07 návšteva
láša pre 13 deti zamestnancov GK DCH, spolu s troma členmi farskej rady vo Svidzábavný a poučný program pripravili boho- níku a okolí a na Ukrajine v Koroleve u o.
slovci Gréckokatolíckeho kňazského semi- Juraja Raka
nára P. P. Gojdiča.
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- Pokračovanie rekonštrukcie
objektu pre Dom sv. Anny pre deti s
kombinovaným postihom v Starej Ľubov-

ni. Podpora projektu cez: NEFO fond PSK,
Caritas Schweiz, Úrad vlády SR... Potešili
aj príspevky veriacich zo zbierky v chrámoch v Údole a S. Ľubovni, a výťažok z
koncertu zorganizovaného deťmi z eRka
pod názvom „Objav roka - Stará Ľubovňa“,
ako aj Vianočný benefičný koncert pod záštitou eurokomisára Jána Figeľa.

topánok pre detí po celom svete. Projekt má
názov „ Operácia vianočné dieťa“. Každá
krabica plná prekvapení je darovaná deťmi /rodinami/ z mnohých bohatých krajín
sveta. Pre chudobnejšie európske krajiny
sú tieto darčekové krabice pripravované a
zhromažďované v regionálnych skladoch v
Nemecku, Švajčiarsku a Anglicku. V rámci Európy tento projekt koordinuje spolupracujúca nadácia „GESCHENKE DER
HOFFNUNG e.V.“ so sídlom v Berline.
Tento projekt na Slovensku prebieha už niekoľko rokov. Darčeky v krabiciach
od topánok sú dovezené na Slovensko začiatkom decembra a rozdávajú sa deťom
pred a počas Vianočných sviatkov.
Aj my sme sa zapojili do distribúcie týchto balíčkov a balíčky sme odovzdali
deťom z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni - sú to deti s ťažkými kombinovanými
postihmi, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícka diecézna charita. Na stretnutí
21. 12. 2007 Gréckokatolícke oázové spoločenstvo mladých z farnosti zrežírovalo
fantastický Vianočný program – Posolstvo
vianoc. Pekný príhovor mal aj prítomný
duchovný správca farnosti o. M. Dupnák.
Neplánovaným hosťom bol aj konateľ staZ prostriedkov vo výške 1 252 890,- vebnej firmy, ktorý práve v tomto období
Sk boli vykonané tieto stavebné práce:
pripravoval zasklievanie objektu pre Dom
sv. Anny – bolo to pre neho pekné završe- dokončenie strechy
nie dňa a samozrejme nechýbal ani riaditeľ
- kanalizácia
Gréckokatolíckej diecéznej charity.
- elektrická prípojka a rozvodná skriňa
Oslovila ma vynímočnosť tohtoroč- založenie okien a dverí.
ného spoločného stretnutie spolu s gréckokatolíckou farnosťou Stará Ľubovňa, s
mladými z Gréckokatolíckeho oázového
december 2007 - „ Operácia spoločenstva mladých, pripomenulo mi to:
vianočné dieťa“ - Od roku 1993 ame- zišli a rozišli sa ako jedna veľká rodina, kde
rická kresťanská nadácia „SAMARITAN´S si boli všetci rovnými, že všetky deti rovnaPURSE INTERNATIONAL“ pod vedením ko prijímajú lásku a radosť, bez ohľadu na
Franklina Grahama koordinuje zber a distri- ich hendikep - niektoré malé odlišnosti.
búciu vianočných darčekov v krabiciach od Svedectvo koordinátorky akcie PhDr. D. Chanáthovej
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na začiatku roka písané s otáznikmi...

Finančné
hospodárenie

Celkový počet zamestnancov v GK
DCH za rok 2007 bol 60, k 31. 12. 2007
bolo zamestnaných 51 zamestnancov, priemerný počet zamestnancov bol 52. Pomáhalo nám 128 dobrovoľníkov.
Činnosť Sociálnych centier v Prešove, Humennom, Snine, Starej Ľubovni
a Svidníku, založených v rámci ESF - výzvy Iniciatívy spoločenstva EQUAL, sme
do polovice septembra zabezpečovali z
vlastných prostriedkov, refundácie vynaložených prostriedkov prišli iba za predchádzajúci rok. Až v decembri 2007 sme
dostali finančnú zálohu, z ktorej sme mohli
vyplatiť mzdy za mesiace november a december a pokračovať v činnosti Sociálnych
centier.
Okrem toho sme začali s rekonštrukciou Domu Sv. Anny v Starej Ľubovni
pre deti s kombinovaným postihnutím vo
výške 2 952 000,- Sk.

Všetky doposiaľ uvedené služby
a aktivity GK DCH sú na ekonomickom
úseku premietnuté do reči čísel. Tabuľky,
papiere a znovu tabuľky. Každá práca, každý klient, každý zamestnanec sa v hlavách
ekonomických pracovníčok musia premeniť na tieto čísla, aby ich následne mohli
konkrétne zaradiť do uceleného prehľadu
toku vynaložených financií a zdrojov krytia. Je preto pre nás nesmierne dôležité a
obohacujúce sa stretávať s ostatnými kolegami nielen pri vyúčtovaniach, ale aj na
neutrálnej pôde – diecézne stretnutia, duchovné aktivity a katechézy, lebo vtedy
za číslami vidíme vynikajúce výsledky koAj keď zabezpečovanie financií je
legov ako tímu, ale aj ich mnohé snaženia
nekorunované úspechmi, napriek úsiliu a práca namáhavá, nevzdávame sa, s Božou
pomocou a podporou dobrých ľudí ideme
znalosti problematiky.
ďalej, pretože slová evanjelia „chudobných
V snahe pokračovať v napĺňaní zá- máte vždy medzi sebou“ (Lk 26,11) sú akkladného poslania GK DCH manažment tuálne aj dnes.
zabezpečuje fin. zdroje prostredníctvom
projektov v spolupráci so slovenskými aj
zahraničnými partnermi, čo je náročné na
ekonomické spracovanie, vyúčtovanie a
personálne obsadzovanie, z toho dôvodu
sme boli nútení posilniť ekonomický úsek.
Príspevok PSK tvorí každoročne
najväčšiu časť príjmov, pričom ďalšie zdroje, t. j. Lotérie, Protidrogový fond, Fond
sociálneho rozvoja, 2 % daní, podpora od
slovenských a zahraničných partnerov sú
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Prehľad finančného hospodárenia

NÁKLADY:

SUMA V TIS. SK

Sociálne služby:
zákon č. 195/1998 Z. z. a nasl.
o sociálnej pomoci
Opatrovateľská služba Čirč		
Sociálna prevencia a sociálne
poradenstvo St. Ľubovňa		
Útulok, Nocľaháreň Archa		
ZCHB Domov nádeje Prešov		
Dom Svätej Anny v St. Ľubovni
pre deti s komb. postihnutím		

195
251
3 519
2 036
1 195

Zákon č. 305/2005 Z. z.
o Sociálno-právnej ochrane
Sociálne centrum Prešov		
RS Dom Charitas Prešov		

586
3 986

Zdravotnícke služby
zákon č. 277/1994 Z.z. a nasl.
ADOS Prešov, Sabinov, Snina

1 225

Iné služby a aktivity
Centrum diecéznej charity Prešov
Redakcia mesačníka Cesta Prešov
Komunitná sociálna práca		

2 139
571
354

PRÍJMY

SUMA V TIS. SK

Ministerstvá SR			

1 586

Prešovský samosprávny kraj		

9 710

Mestá a obce				

388

Zdroje z EU/Eurofondy		

4 452

Podpora projektov
od zahraničných partnerov		

1 227

Príspevky na služby od klientov

634

Zbierky (v chrámoch)

315

Dary					

964

2%					

148

Iné
Spolu				

		

1 543
20 967

Pracovná terapia klientov RS CKD
pri Dome Charitas Prešov 		
389
Zefektívnenie procesu liečby
a doliečovania závislých RS CKD
848
Znižovanie nezamestnanosti v mestách Prešov, Humenné, Snina, St. Ľubovňa
Svidník – výzva ESF EQUAL
3 377
Aktivačná činnosť Prešov		
305
Spolu				
20 976
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ZÁVER
Milí čitatelia a dobrodinci,
rok 2007 je definitívne za nami a tak
je potrebné ešte zhodnotiť aký bol.
Z hľadiska služieb poskytovaných našou
diecéznou charitou nebol nejako výnimočným.
Podarilo sa nám v tomto roku aj s
Vašou duchovnou, materiálnou alebo finančnou pomocou poslúžiť viac ako 1300
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi života. Takto
mohli títo ľudia spoznať a osobne potvrdiť
to, či charita u mnohých ľudí v minulosti,
ale i dnešnej dobe vzbudzuje rešpekt a úctu.
A či platí, že o tom čo znamená by vedeli
najlepšie rozprávať práve tí, ktorých sa charita dotkla veľmi konkrétnym a neopakovateľným spôsobom - pomocou, keď sa ocitli
v núdzi života. Uvedenú pomoc poskytlo
či už priamo alebo nepriamo viac ako 50
pracovníkov našej charity, 120 dobrovoľníkov a 8 bohoslovcov v rámci pastoračného ročníka. Neviem, či je to dosť, ale ktosi
múdry raz povedal, že v každom človeku sa
ukrýva akoby celý svet, pretože môže tento
svet vnímať, poznávať a pretvárať. A tak ak
pomôžeme, alebo zachránime čo len jedného človeka, zachránime celý svet... Pri čítaní týchto myšlienok sa mi do mysle vkladá
radosť a vďačnosť Bohu za túto možnosť
počas uplynulého roka.
Z pohľadu historického bol rok
2007 výnimočným a bohatým na udalosti. Pripomenuli sme si v ňom 800. výročie
narodenia sv. Alžbety, kráľovnej Uhorska
a patrónky charity. 80. výročie založenia
Slovenskej katolíckej charity, ale i 60. výročie založenia Gréckokatolíckej diecéznej
charity, ktorá bola založená 11. novembra
1947 vladykom Pavlom Petrom Gojdičom,
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OSBM. Pekné a drahocenné príležitosti
na položenie rôznych otázok a zamyslenie
sa...
Rok 2007 nám nepriniesol väčšie
istoty pre našu existenciu v poskytovaní
sociálnych, zdravotníckych, či iných charitatívnych služieb. Ba práve naopak, lebo
mnohé z nich poskytované zariadeniami
Slovenskej katolíckej charity na Slovensku museli byť z dôvodu neposkytnutia
finančných prostriedkov zo strany kompetentných orgánov na sklonku spomínaného
roka ukončené.
Črtá sa nám otázka, čo bude ďalej
zo službami charity? Nato nevieme dať
odpoveď, je to v Božích rukách, ale jedno
môže urobiť každý z nás. Poskytnúť svojmu okoliu konkrétny prejav milosrdenstva
či ľudskej sunáležitosti hoci aj drobným
skutkom v situácii, do ktorej sme povolaní.
Prajem Vám, aby sme tieto príležitosti využívali vždy naplno a zároveň Vám týmto
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za
akúkoľvek podporu, ktorú ste nám počas
uplynulého roka prejavili.
PhDr. Peter Valíček
riaditeľ

„My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane,
vrúcne ti ďakujeme za prijaté dobrodenia,
ktoré si nám preukázal.
Oslavujeme ťa a chválime a s pokornou úctou
ti spievame:
„Sláva tebe, dobrotivý Vládca.“
„Hoci sme neužitoční služobníci, Kriste ,
obdaril si nás hojnými milosťami.
Teraz k tebe prichádzame a vrúcne vďaky ti vzdávame.
Velebíme ťa ako svojho dobrodincu.
Sláva tebe, štedrý Bože.“
Z liturgie na poďakovanie tropár a kondak
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„Boh je láska,
milujme ho!“
(Heslo bl. biskupa P.P. Gojdiča)

