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Príhovor

Príhovor
Milí pracovníci
Gréckokatolíckej charity!
Poslaním veriaceho človeka okrem
šírenia radostnej Kristovej blahozvesti
je predovšetkým vydávanie svedectva o
Ježišovi Kristovi a o jeho milosrdnej lásĽ
ke, ktorú On prejavuje ku každému z násľ
Ježiš od nás nežiada veğkú teóriu, žiada
od nás skutky lásky a milosrdenstvaľ Na to
nás upozorňuje, keĖ hovorí o poslednom
súde: „Lebo som bol hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol
som pocestný a pritúlili ste ma; bol som
nahý a priodeli ste maľ“ (Mt 25, 35 – 36)
Veru dôležité sú skutky služby a pomoci
ğuĖomľ Kedysi dávno som čítal myšlienĽ
ku „V predvečer života budeme súdení z
lásky“ a jej pravosť nám potvrdzuje sám
Kristusľ On sám raz bude každému merať
touto mierouľ Áno, ide o skutky milosrdenĽ
stva, o skutky lásky, ktoré sme prejavili, či
neprejavili svojim blížnymľ
Milý pán riaditeğ a všetci zamestnanci
Gréckokatolíckej charity!
Vaša každodenná práca je službou
núdznym, je službou biednym ğuĖom, ktorí
sú odkázaní na vašu pomocľ Pamätajte na
to, že v nich slúžite samému Ježišovi KrisĽ
tovi, lebo On sa stotožňuje s každým čloĽ
vekom, ktorý žije v biede, ktorý je chorý,
ktorý trpí, alebo sa nachádza v akejkoğvek
núdziľ Potvrdzuje to slovami: „Čokoğvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenĽ
ších bratov, mne ste urobiliľ“ (Mt 25, 40)
Veğmi si cením vašu službu týmto ğuĖomľ
Cez vás majú možnosť spoznať Otcovu
starostlivosť o nichľ Ježiš potvrdil, že chuĽ
dobných budeme mať vždy medzi sebouľ

(porovľ Mt 26, 11)ľ Dajme len pozor, aby
naša služba nebola prácou iba za peniaze,
bez srdca, zameraná iba na výkon, ale aby
bola vždy službou lásky preukazovanou
chudobným a núdznym a v nich službou
samému Pánovi Ježišovi Kristoviľ
Drahí pracovníci Charity, modlím sa za vás,
aby ste svoju namáhavú prácu vykonávali
vždy s radosťou a s láskouľ Svoje ťažkosti
prinášajte Ježišovi na oltárľ Tak sa stanete
svedkami Ježiša Krista v tomto sveteľ
Všetkým vám zo srdca žehnám
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Príhovor

Milované sestry a bratia!

Hospodárska a inančná kríza, ktorá tvrdo
zasiahla takmer celý svet, neobišla ani nás a vniesĽ
la množstvo bolestných problémov do ekonomicĽ
kého a sociálneho života našej spoločnosti ako sú
nárast nezamestnanosti, hromadné prepúšťanie,
krach mnohých podnikov, znižovanie výroby a tiež
príjmov, nedostatok nových pracovných príležitosĽ
tí, zneisťovanie ğudí v sociálnej oblasti a mnoho
Ėalších negatívnych javovľ Lenže hospodárska kríĽ
za nepadá sama od seba z nebaľ Ak by sme hğaĽ
dali pravé príčiny tejto krízy, iste by sme sa nemýlili,
ak by sme tvrdili, že tejto kríze určite predchádzala
morálna kríza a kríza vieryľ
Morálna kríza sa prejavuje predovšetĽ
kým v otupení sociálneho cítenia bohatých voči
chudobným, v rapídnom náraste vrstvy extrémne
bohatých a na druhej strane extrémne chudobĽ
ných ğudí, v množstve ekonomických a inančných
podvodov a krádeží, v neustálom raste chamtivosti
po peniazoch, ktoré vedú nakoniec ku kríze a straĽ
te viery, ako to potvrdzuje aj výrok svätého Pavla,
keĖ píše: „ Koreňom všetkého zla je láska k peniaĽ
zom, niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery
a spôsobili si mnoho bolestíľ“ (1Tim 6, 10)
KeĖ nás táto inančná a hospodárska kríĽ
za poriadne prevalcuje, musíme začať tiež poriadĽ
ne kypriť pôdu našich sŕdc, aby sa v nich ujímalo
semeno Božieho slova a prinášalo bohatú úrodu
v sociálnom cítení, v solidarite s chudobnými a
núdznymi, v milosrdenstve so všetkými ubiedeĽ
nými bratmi a sestramiľ Aby sme dokázali dávať
mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú,
lebo akou mierou budeme merať my, takou sa raz
nameria aj námľ (porľ Lk 6, 38)
K takýmto postojom nás povzbudzuje aj
svätý Pavol apoštol, ktorého rok slávi celá Cirkev
a ktorý nám dáva živý príklad v starostlivosti o chuĽ
dobnýchľ V liste Rimanom píše: „ teraz sa zberám
do Jeruzalema poslúžiť svätým, lebo Macedónsko
a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre
chudobných svätých v Jeruzalemeľ Radi to urobili
a sú aj ich dlžníkmiľ Lebo ak pohania dostali účasť
na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im
zase v hmotnýchľ“ (Rim 15, 25Ľ27) A svätý Pavol
pokračuje líčením kvality týchto zbierok, že neboĽ
li vynucované, ale boli ovocím pravej kresťanskej
solidarity a láskyľ Píše: „Bratia, oznamujem vám,
akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: že v
mnohých skúškach súženia, z ich veğkej radosti
a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrostiľ
Môžem dosvedčiť, že koğko mohli, ba aj viac, ako
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mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme
im dopriali milosť mať účasť na službe svätýmľ (2
Kor 8, 1Ľ4)ľ
A v liste Galaťanom do tretice svätý
Pavol uvádza: „A keĖ poznali milosť, ktorú som
dostal, Jakub, Peter a Ján, ktorých pokladali za
stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak
spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a
oni medzi obrezanýchľ Len aby sme pamätali na
chudobných, čo som sa aj usiloval robiťľ“ (Gal 2,
1Ľ10)
Nech teda podğa príkladu svätého Pavla
aj z hodnotenia uplynulého roku našej charitatívĽ
nej práce vyklíčia nové impulzy k ešte horlivejšej
službe našim chudobným aj v tomto ťažkom krízoĽ
vom období, ktoré Boh na nás dopustil ako skúšku
našej vieryľ Táto pomoc chudobným a solidarita s
nimi budú bohatými vkladmi do duchovnej Božej
banky, ktorá nikdy neskrachuje tak, ako skrachoĽ
vali tie, z ktorých sa len vyberaloľ
RNDr. Jozef Voskár, tit. kanonik
duchovný správca GK DCH

GK DCH

Gréckokatolícka Diecézna Charita
Poslanie
Poslaním Gréckokatolíckej diecéznej charity (GK DCH) je napĺňanie evanjeliového prikázania
lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ğuĖom v núdziľ
Cieľ
V zmysle slov: „Čokoğvek 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 voğby mohol prejaĽ
vovať a realizovaťľ
Právna forma
GK DCH je právnickou osobou v zmysle zákona čľ 308/1991 Zľ zľ a je evidovaná ako účelové
zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republikyľ
História vzniku a oblasť pôsobenia
GK DCH bola zriadená Jeho Excelenciou blľ biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, OSBM v
novembri 1947 ako diecézna odbočka Ústrednej Karity na Slovenskuľ Obnovila svoju činnosť v
septembri 1991 na podnet Jeho Excelencie Monsľ Jána Hirku, sídelného prešovského biskupa
a v roku 1996 nadobudla právnu subjektivituľ
GK DCH sídli v Prešove a pôsobí na území Prešovskej archieparchie, ktorá svojou rozlohou
zodpovedá približne rozlohe Prešovského krajaľ
Charita v sieti spolupráce:
► chápeme sa ako partner štátnych inštitúcií, samospráv, cirkevných ustanovizní a iných sociĽ
álnych zariadení
► v spolupráci s partnermi prinášame naše skúsenosti, zastupujeme záujmy tých, ktorí požiaĽ
dajú o naše služby alebo pomoc a sú spolupracovníkmi na Ėalšom rozvoji poskytovaných
sociálnych služieb
► angažujeme sa v konfederácii Slovenskej katolíckej charity ako aj na poli medzinárodných
projektov
► zvlášť si vážime význam sponzorov, darcov, ğudí a inštitúcií, ktorí podporujú našu prácu ideĽ
ovo a inančneľ
Princípy našej práce:
► vyznávame štýl riadenia, v ktorom si vysoko vážime kompetencie, skúsenosti a vlastnú zodĽ
povednosť spolupracovníkov v súvislosti s rozvojovým a rozhodovacím procesom
► rozhodnutia sa snažíme robiť čo najviac transparentne
► zaväzujeme sa v našej práci poskytovať najvyššiu kvalitu
► v obsadzovaní riadiacich funkcií sa snažíme o vyváženosť vzťahov mužov a žien
► pri využívaní našich zdrojov sa zaväzujeme k zásadám hospodárnosti, efektívnosti a účelĽ
nosti
► služobné výkony, ktoré vykonávame na základe verejnej zákazky, musia byť zmluvne podĽ
ložené a inančne zaistené dary slúžia na inancovanie prebiehajúcej pomoci, opatrení zlepšujĽ
úcich kvalitu a rozvoj nových projektovľ
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Centrum Diecéznej
Charity (CDCH), Prešov

CDCH Prešov
Riaditeğ GK DCH a štatutárny orgán ► PhDrľ Peter Valiček
Zástupca riaditeğa, projektový manažér ► Ingľ Eduard Malatinec
Koordinátorka pre zahraničnú spoluprácu ► Ingľ Mária Rajňáková
Koordinátorka pre ADOS, CHSR a DSS ► PhDrľ Dagmar Chanáthová
Ekonómka, personalistka ► Helena Kaššayová
Ekonómka, účtovníčka ►Valéria Rabatinová
Projektová účtovníčka ► Ingľ Anna Kuchtová
Externí spolupracovníci:
Duchovný správca ► RNDrľ oľ Jozef Voskár
Právnik ► JUDrľ Peter Krajňák
Grafik a správca websránky ►Bcľ Lukáš Hirko
Čo na tom Centre
vlastne toľkí
robíme?
► okrem toho, že neotvárame dvere, keĖ práve
telefonujeme, nie sme na
porade, pri počítači, pri
kopírke, na pošte, na úradoch a poisťovniach, na
obede...
► riaditeğ zastupuje GK
DCH pri rokovaniach s
predstaviteğmi
štátnej
správy, samosprávy, Slovenskou katolíckou charitou, cirkevnými organizáciami a inými
inštitúciami
► ekonomické oddelenie vedie účtovníctvo jednotlivých sociálnych služieb, spracováva
zasiela výplaty a odvody do fondov, vedie personálnu agendu, tvorí a prehodnocuje
rozpočet GK DCH, zúčtováva prijaté inančné dotácie a dary, pripravuje smernice a
interné pokyny pre zamestnancov, stará sa o poistenie majetku, sleduje aktuálne zmeny
v legislatíve ľľľ
► pripravuje informačné a propagačné materiály, spracováva štatistické údaje a zabezĽ
pečuje informovanie verejnosti o činnosti GK DCH
► tvorí metodiku projektov, pripravuje a uvádza do praxe nové projekty GK DCH, zabezĽ
pečuje ich inancovanie
► tvorí koncepciu činnosti GK DCH a určuje celkovú stratégiu jej rozvoja
► zabezpečuje vzdelávanie a duchovnú i odbornú formáciu pracovníkov
► zastrešuje medzinárodné kontakty, koordinuje humanitárnu pomoc a jednorazové
aktivityľ
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Duchovná
Správa
Duchovná Správa
Pravidelné aktivity nášho
správcu oľ Jozefa Voskára:

duchovného

Ľ pre klientov
► skupinka s klientmi v Domova nádeje 2x
mesačne
► individuálne rozhovory podğa potreby
► príprava niektorých klientov na prijatie sviaĽ
tosti krstu, birmovania a eucharistie
Ľ pre pracovníkov
► katechézy 1x mesačne v priestoroch DomoĽ
va nádeje
► individuálne pastoračné rozhovory
Ľ spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejĽ
nosť
► svľ liturgia 3x mesačne v prvú a druhú streĽ
du o 11,00 hodľ a štvrtú stredu o 14,00 hodľ
v priestoroch CDCH v Kaplnke blľ biskupa PľPľ
Gojdiča
► spoveĖ 1x mesačne v prvý piatok v mesiaci
► klub KAHAN – 1x mesačneľ
Katechézy pre zamestnancov organiĽ
zované Andreou Čusovou boli pripravované
tak, aby sme sa mohli oboznámiť so základnýĽ
mi cirkevnými dokumentmi z oblasti sociálnej
náuky Cirkviľ Spoznali sme základnú encykliku
Rerum novarum od Leva XIIIľ a Quadragesimo
anno od Pia XIľ KeĖže Svätý Otec Benedikt XVIľ
vyhlásil Rok svľ Pavla, táto téma rovnako rezoĽ
novala na našich stretnutiachľ Podporil ju svoĽ
jou účasťou a prednáškou aj košický pomocĽ

ný
biskup
Monsľ StaniĽ
slav Stolárikľ
“Chariťákom”
nielen priblížil
život a osoĽ
bu svľ PavĽ
la, apoštola
národov, ale
zrozumiteğĽ
nou formou aj
jeho teológiu
a spiritualituľ
V roku 2008
sme sa posilniĽ
li a obnovili na tele i na duchu na 3Ľdňových
duchovných cvičeniach:
► v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove
spolu s exercitátorom oľ Miroslavom MedviĽ
Ėom v 3 termínoch takto:
Ľ 29ľ5ľĽ 1ľ6ľ08 – 12 zamestnancov
Ľ 5ľ6ľ Ľ 8ľ6ľ08 – 12 zamestnancov a oľ Voskár
Ľ 12ľ6ľ Ľ 15ľ6ľ08 – 9 zamestnancov, 2 dobroĽ
voğníčky
► u Jezuitov v Prešove individuálne – 9 zamestĽ
nancovľ
Dve pracovníčky sa nezúčastnili duchovných
cvičení z dôvodu materskej dovolenkyľ
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Pastoračná
Pastoračná Prax
Prax
Tento rok bol pre nás bohatší aj na účastĽ
níkov pastoračnej praxeľ Piati bohoslovci Ľ štuĽ
denti Gréckokatolíckeho kňazského seminára blľ
biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešovskej univerziĽ
ty v Prešove so súhlasom oľ rektora Marka RozĽ
koša u nás absolvovali svoju ročnú pastoračnú
prax (október 2007 Ľ júl 2008)ľ Zapojili sa do sociĽ
álnej služby na týchto pracoviskách v Prešove:
► Centrum diecéznej charity – Martin Barna
► Domov nádeje Ľ Martin Dudok
► Útulok Archa Ľ Metod Zorvan
► Útulok Archa, ADOS Charitas Prešov Ľ Vladislav
Petrík
► Redakcia Cesta Ľ Kamil Ganóczyľ
Úryvky z ich správy o praxi:
Moje pracovné zariadenie počas pastoĽ
račnej praxe bola redakcia časopisu Cestaľ Ako každá práca, i táto mala svoje klady a
záporyľ Za kladnú stránku môjho zaradenia považujem fakt, že som sa dostal do prostreĽ
dia mne nie celkom neznámeho, nakoğko som dovtedy pôsobil v redakcii seminárneho
časopisu Prameň, aj keĖ práca v Ceste je úplne o niečom inomľ Medzi veci, ku ktorým
mám kladný postoj je moja „šéfka“ Andrea Čusová, s ktorou sme sa vedeli vždy takmer
o čomkoğvek porozprávať, vyjsť si v ústrety i sa vzájomne konštruktívne skritizovať, ak to
bolo potrebnéľ K záporom by som priradil málo práce s ğuĖmi, privítal by som prácu s
distributérmi, či už priamo v teréne alebo na spoločných stretnutiachľ
Kamil Ganóczy
Pracoval som v Domove nádejeľ Naučil som sa novému pohğadu na trpiaceho chorobou
alkoholizmu, zakúsil som, čo to znamená byť v nadriadenej pozícii, pomáhať ğuĖom, či
pomôcť a necítiť vĖakuľ Bola to pre mňa dobrá skúsenosťľ Čo mi chýbalo, bolo asi to,
že ğuĖom sa ponúkala odborná pomoc, ale zabúdalo sa na to duchovnéľ Začína tu klient
nový život, ale často bez Krista a život bez Krista sa skôr, či neskôr zrútiľ Prinášať lásku
ğuĖom a nedávať im najväčšiu Lásku – Krista je síce šğachetné, ale nie úplnéľ
Martin Dudok
Svoj pastoračný ročník som vykonával na Centre Gréckokatolíckej charityľ NáplĽ
ňou mojej práce bolo evidovanie došlej a odoslanej posty, vybavovanie telefonátov,
nosenie výkazov do poisťovní a na úradyľ Pomáhal som aj pri úpravách a skrášğovaní
priestorov Charityľ Svoju akážalo, bol problém uvoğniť sa na niektoré duchovné akcie zo
strany svojich nadriadenýchľ Cez pastoračný ročník som si uvedomil, aká je komunikácia
vzácna a dôležitáľ VĖaka Bohu za tento časľ
Martin Barna
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Resocializačný Systém

Cesta K Domovu
Cesta K Domovu (RS CKD)

Cieğ RS CKD:
komplexná resocializácia a reintegrácia osôb závislých od návykových látok a osôb
bez domovaľ
Cieğová skupina:
osoby
► závislé od alkoholu, od psychotropných látok a halucinogénov, na hráčskej vášĽ
ni
► po výkone väzby alebo trestu odňatia slobody
► spoločensky neprispôsobivéľ
Charakteristika RS CKD:
► základom systému je päť navzájom spolupracujúcich zariadení respľ služieb
(Sociálne centrum, Útulok Archa, Domov nádeje, Dom Charitas a Redakcia Cesta)
poskytujúcich starostlivosť podğa Zákona čľ 195/1998 Zľ zľ o sociálnej pomoci a
Zákonaľ čľ 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
► doplnkové aktivity – pravidelného a jednorazového charakteruľ
Doplnkové aktivity:
pravidelné:
► KAHAN – Klub alkoholikov hğadajúcich abstinenciu
► ŠKOLIACE PRACOVISKO Inštitútu edukológie a sociálnej práce, Filozofickej fakulĽ
ty PU v Prešove
► AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA (APZ) pri RSCKD, momentálĽ
ne včlenené pod Sociálne centrumľ
jednorazové:
► organizácia každoročných osláv Dňa abstinencie a zdravého života v Prešove,
► spolupráca so zahraničím – s organizáciami podobného zamerania z Poğska,
Francúzska a Českej republiky
► účasť a usporadúvanie rôznych akcií v rámci SR v spolupráci so subjektmi účinĽ
kujúcimi v oblasti prevencie, liečby a doliečovania závislých osôb apodľ
Spolupracujúci odborníci:
► odborná garancia – externý psychológ RS CKD, supervízor RS CKD
► Ėalší odborníci – psychiatri, kňaz, praktickí lekári pre dospelých, právnik, stomaĽ
tológ, toxikológ, projektový manažérľ
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Sociálne Centrum (SC),
Prešov

Sociálne Centrum
Charakter služby:
► ambulantná činnosť: vykonávanie sociĽ
álnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
v zmysle Zákona čľ 305/2005 Zľ zľ
► terénna a vyhğadávacia činnosťľ

Dátum vzniku:
Po novembri 1989 bola obnovená činĽ
nosť Charity ako Diecézneho pracovisĽ
ka SKCHľ Vo februári 1992 vznikla 1ľ
aktivita GK DCH pod názvom „Príjem
núdznych“ a postupne sa transformoĽ
vala do podoby CharitatívnoĽsociálneho
centraľ 1ľ 7ľ 1998 bol uvedený do činnosĽ
ti projekt komplexnej resocializácie ğudí
bez domova a drogovo závislých pod
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názvom „Cesta k domovu“ (RS CKD)ľ
Cieğová skupina:
► klienti z jednotlivých resocializačných
stupňov RS CKD
► pripravovaní klienti pre vstup do zariĽ
adení RS CKD (z protialkoholických
liečební, Centra pre liečbu drogových
závislostí Košice, nápravnoĽvýchovných
ústavov a podľ)
► spontánne prichádzajúci klienti – tí,
ktorí prichádzajú v momente ocitnutia sa
v sociálnej alebo hmotnej núdzi (psychicĽ
ký aspekt) a hğadajú pomocľ Po zvážení
ich situácie je im poskytnutá pomoc jedĽ
norazová alebo sú začlenení do RS CKD
(závislí, v kríze, po výkone trestu odňatia
slobody, mladí ğudia z detských domoĽ
vov, rodiny bez ubytovaniaľľľ)
► klienti z terénu (žijúci na ulici vyhğadaĽ
ní terénnymi sociálnymi pracovníkmi)
► arogantní a nespolupracujúci klienti
Ľ je im poskytnutá nevyhnutná pomoc
podğa zváženia pracovníka Sociálneho
centraľ
Poskytované služby a zameranie:
► sociálna prevencia
► sociálne poradenstvo (informačné,
protidrogové a podľ)
► prvý kontakt s klientom, príprava resoĽ
cializačných krokov a sprostredkovanie
► ubytovania respľ služieb v RS CKD aj
mimo neho
► vedenie Centrálnej evidencie klientov
RS CKD (transformácia do podoby softĽ
véru)

Sociálne Centrum
► spolupráca s vedúcimi zariadení pri
umiestňovaní klientov v RS CKD
► terénna a vyhğadávacia činnosť na
území mesta Prešov
► sprevádzanie klientov na ich reintegraĽ
čnej ceste späť do spoločnosti
►
administratíva,
korešpondencia
(sprostredkovanie a pomoc pri vybavoĽ
vaní úradných záležitostí a podľ)
► sociálna výpomoc, peňažná úschova,
spoluhospodárenie
► osobná hygiena – poskytnutie hygieĽ
nických potrieb, sprcha, možnosť výmeĽ
ny ošatenia
► kontakt s liečebňami a nemocnicami,
prípľ lekármi
► výpomoc pri riešení krízových situácií
(povodne, humanitárna pomoc)ľ
Prehğad spoločných údajov:
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 3, 2008 ► 4, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,3
Počet klientov:
2007 ► 192, 2008 ► 397, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 2,1
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► zrekonštruovať priestory „ABCĽčka“
(Centrum poradenskoĽsociálnych služieb)
► bývalého skladu vedğa Útulku Archa na
ulici Pod Táborom 33
► 1ľ4ľ2008 sa do týchto vynovených priesĽ
torov presťahovalo Sociálne centrum a
Agentúra podporovaného zamestnávaniaľ
Slávnostnú posviacku nových priestoĽ
rov vykonal náš duchovný správca RNDrľ
Jozef Voskárľ

Prehğad poskytnutých služieb:
počet klientov, ktorým bola
poskytnutá služba
počet stretnutí (kontaktov s klientami)
administratívne práce
preventívne poradenstvo
sprostredkovanie úradných záležitosti
sprostredkovanie pobytu
sprostredkovanie brigády a práce
sprostredkovanie iné
poradenstvo
pracovné poradenstvo
práca v teréne Ľ vyhğadávanie
sprevádzanie
korešpondencia
hygienické potreby a očista
telefón, cestovné, poštovné, ceniny,
kolky, osobné doklady a iné
odporúčanie výdaja potravín,
hygieny a ubytovania
potraviny a nápoje
peňažná úschova, pomoc a pôžička
návšteva klienta v nemocnici
zdravotné ošetrenie
Umiestnenie v DSS
Iné služby (šatstvo a obuv)

397
1678
1792
240
133
436
11
90
241
147
291
95
34
163
126
95
145
10
47
2
4
164

V roku 2008 pribudlo do evidencie SociálĽ
neho centra 205 nových klientovľ
Čo plánujeme budúci rok, čo treba
vylepšiť:
V tomto roku plánujeme dokončiť rekonĽ
štrukciu druhej časti „ABCĽčka“, kde by sa
následne presťahovala redakcia časopisu
Cestaľ Tiež by sme tu chceli spustiť výdajĽ
ňu stravy spolu so spoločenským priestoĽ
rom pre klientovľ
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Agentúta Podporovaného
Zamestnania (APZ), Prešov

APZ Prešov

Charakter služby:
► Agentúra vykonáva svoju činnosť v súlaĽ
de so Zákonom čľ 5/2004 Zľ zľ o službách
zamestnanosti podğa § 58 uvedeného
zákonaľ
Dátum vzniku: 15ľ 12ľ 2004
Cieğová skupina:
► dlhodobo nezamestnaní, zdravotne
postihnutí a inak znevýhodnení občania,
naprľ deti z detských domovov, osoby preĽ
pustené z väzby, ğudia v núdzi, ğudia bez
domovaľ Väčšinou sú to interní klienti GK
DCH, ale služby poskytujeme i ğuĖom z
vonku, ktorí o túto službu požadujú alebo
sú k nám odoslaníľ
Poskytované služby:
► poradenské služby individuálne a podğa
potreby i skupinové pracovné poradenĽ
stvo
► spolu s klientmi vytvárame individuálne
plány práce
► vyhğadávame pre klientov voğné pracovĽ
né miesta na území mesta, kraja, prípadne
v zahraničí s ohğadom na potreby klienta
► zamestnaného klienta podporujeme
ešte 6 mesiacov od uzavretia pracovnej
zmluvy so zamestnávateğom a prípadne
nedorozumenie spolu s klientom i zamestĽ
návateğom prejednávame a pomáhame ho
odstraňovať
►
spolupracujeme s personálnymi
agentúrami s cieğom uğahčiť klientom cesĽ
tu na trh práce
► sprevádzame klienta k výberovým
konaniam, ak to klient potrebuje
► pomáhame klientovi zvládať administraĽ
tívne záležitostiľ
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Prehğad poskytovaných služieb:
Počet zamestnancov
Počet klientov
Muži
Ženy
Poskytnuté služby
Administratívne práce
Pracovné poradenstvo
Sociálne poradenstvo
Sprevádzanie klienta
Sprostredkovanie zamestnania
Získanie zamestnania

1
24
18
6
375
142
70
70
2
10
6

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Kancelária Agentúry sa presťahovala zo
starých priestorov Útulku Archa do nových
zrekonštruovaných priestorov Centra poraĽ
denskoĽsociálnych služieb (“ABCĽčko”)ľ
Ğubomír Vozňak

Útulok Archa (UA),
Prešov

Útulok Archa

Charakter zariadenia:
Ľ zariadenie sociálnych služieb Útulok podğa
Zákona čľ 195/2008 § 30 Zľ zľ o sociálnej
pomociľ
Dátum vzniku: 1ľ 6ľ 1997
Cieğová skupina:
► sprostredkovaní klienti zo Sociálneho centra
► čakatelia na protialkoholickú alebo inú liečĽ
bu
► neúspešne resocializovaní klienti z vyšších
stupňov RS CKD
(s drogovou recidívou)
► spontánne prichádzajúci klienti
► klienti vyhğadaní v teréne na území mesta
Prešov pracovníkmi SC
► ğudia bez domova
► odchovanci detských domovov
► občania po výkone trestuľ
Poskytované služby:
► útulok s celodenným pobytom s možnosťou
prípravy teplej stravy
► možnosť celkovej hygienickej očisty a výmeĽ
ny šatstva
► možnosť prania a žehlenia osobných vecí
► pracovná terapia – práce v okolí objektu, disĽ
tribúcia časopisu Cesta
► iniciovanie osobných pohovorov terapeutmi

pre riešenie nepriaznivej situácie klienta
► spoluhospodárenie s klientom
► využívanie servisu služieb Sociálneho cenĽ
tra
► možnosť
stretnutia s kňazom a psyĽ
chológomľ
Prehğad spoločných údajov:
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 8, 2008 ► 8, Index nárastu alebo pokleĽ
su rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 175, 2008 ► 184, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,05
Kapacita:
2007 ► 53, 2008 ► 53, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Využiteğnosť v ď:
2007 ► 106,4, 2008 ► 106,2, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► zabezpečovanie stravovania pre klientov bez
príjmu
► v rámci ergoterapie udržiavanie blízkeho
okolia
► kosenie trávy okolo chodníkov, obrubníky,
chodník a krajnice vozovky sa vyčistili od nánoĽ
sov a buriny, pomoc pri rekonštrukcii objektu
Centra poradenskoĽsociálnych služieb
► pokračovanie supervízneho výcviku pre praĽ
covníkov na zvyšovanie kvaliikačných predpoĽ
kladov pre prácu s cieğovou skupinou ğudíľ
Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:
► po spustení prevádzky Centra poradenskoĽ
sociálnych služieb, uvoğnené priestory využiť
na skvalitnenie života ubytovaných klientov
► pre ťažšie prispôsobivých klientov vytvoriť
nízkoprahovú časť na prenocovanieľ
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Dom Charitas

Dom Charitas (DOCH), Prešov

Charakter zariadenia:
► zariadenie chráneného bývania podğa
Zákona čľ 195/1998, §25 Zľ zľ o sociálnej
pomoci, v rámci prechodného obdobia
nábehu nového Zákona o sociálnych služĽ
bách čľ 448/2008ľ
Dátum vzniku: 1ľ 7ľ 2002
Cieğová skupina:
► klienti s ğahkým zdravotným postihnutím,
alebo duševnou poruchou odôvodňujúcou
pobyt v zariadení chráneného bývaniaľ
Poskytované služby:
► podpora a pomoc klientom pri získavaní
samostatnosti a samoorganizácii
► dohğad nad dodržiavaním domového a
ubytovacieho poriadku a vyhodnocovanie
ich pobytu
► pomoc pri vyhğadávaní a výbere vhodnej
práce a bývanie na priváte
► možnosť stretnutí s kňazom a psyĽ
chológomľ
Prehğad spoločných údajov:
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Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 3, 2008 ► 3, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 28, 2008 ► 25, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,9
Kapacita:
2007 ► 20, 2008 ► 20, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Využiteğnosť v ď:
2007 ► 105, 2008 ► 100, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► pravidelná pracovná terapia pre klientov
► pokračovanie v supervíznom výcviku
pracovníkov zameranom na prácu s cieğoĽ
vou skupinou ğudí
► dovybavenie izieb nábytkom a chladničĽ
kami
► zakúpenie pingpongového stolaľ
Rudolf Bača

Domov Nádeje (DON), Prešov

Domov Nádeje

Charakter zariadenia:
► resocializačné stredisko akreditované
podğa Zákona čľ 305/2005 Zľ zľ s celodenĽ
nou prevádzkou pobytovou formou, ktoré
poskytuje komplexné resocializačné službyľ

Prehğad spoločných údajov:

Dátum vzniku: 3ľ 11ľ 1993

Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 2, 2008 ► 2, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1

Cieğová skupina:
► muži a mladiství od ukončeného 16ľ roku
do 50ľ roku, ktorí sú závislí na alkohole, psyĽ
chotropných látkach a halucinogénoch, na
hráčskej vášni, liekochľ
Poskytované služby:
► psychoterapia a socioterapia (individuálna
a skupinová)
► pracovná terapia (autoumyváreň, práčovĽ
ňa, kuchyňa, stolárska dielňa, ručná dielňa,
práce okolo strediska a v stredisku Ľ údržbárĽ
ske práce)
► arteterapia
► biblioterapia, skupiny spojené s videoproĽ
jekciou
► terénna terapia (jednodňová, viacdňová)
► rodinná terapia
► športová terapia
► rodinné stretnutia (náprava vzťahov v rodiĽ
ne)
► organizácia voğného času (koníčky, záujĽ
my, vedomostné kvízy, športové podujatia)
► kultúrna oblasť života (divadelné predstaĽ
venia, kino, hvezdáreň)
► zvyšovanie vzdelania, rekvaliikačné kurzy
► možnosť stretávania sa s kňazomľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► 3x terénna terapia
► rekonštrukcia hygienického zázemia pre
klientov v ubytovacej časti (WC, kúpelne)
► aplikácia arteterapie s klientmi v zariadeníľ

Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 10, 2008 ► 10, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1

Počet klientov:
2007 ► 20,58, 2008 ► 21,01, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,02
Kapacita:
2007 ► 23, 2008 ► 23, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Využiteğnosť v ď:
2007 ► 89,5, 2008 ► 93,1, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,02
Počet žiadostí o umiestnenie
za rok 2008:
Počet klientov
Ľ spolu
Ľ z toho prechádzajúci z roku 2007

34
51
20

Odišli z resocializačného strediska DON:
Ľ spolu
31
Ľ z toho
Ľ riadne ukončenie resocializácie
5
Ľ porušenie zásad resocializácie
7
Ľ z vlastnej vôle
19
Abstinovalo k 31ľ12ľ2008 zo všetkých klienĽ
tov z roku 2008 spolu 27 klientov, tľjľ 53ďľ
Počet poskytnutých služieb v pracovnej terapii:
Kuchyňa spolu: 19ľ089 jedál (R + O + V)
Práčovňa: 531 zákazok
Autoumyváreň: 2ľ153 zákazokľ
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Ingľ Branislav Božek
Príbeh pána Františka je ako jeden
z mnohýchľ Ale aj napriek tomu je predsa
jedinečný a zaujímavýľ
František sa narodil na dedine,
kde je normálnym zvykom už v mladom
veku začínať s alkoholomľ A takto presĽ
ne to bolo aj v jeho prípadeľ Chodil na
diskotéky, vonku so staršími chlapcami,
na futbale a podobneľ Ako rástol, ani si
neuvedomil, že sa z neho stáva alkoholikľ
Oženil sa, získal prácuľ Jeho manželka
mu toto popíjanie tolerovalaľ Až pokiağ
nezistila, že František potrebuje pomocľ
Na protialkoholické liečenia chodil len
tak, bez záujmu a bez chuti sa ozaj dostať
z alkoholuľ Po každom takomto liečení sa
opäť dostal do toho istého bludného kruĽ
huľ Zase začalo to isté Ľ alkohol, psychiĽ
atria, liečenieľľľ
Odišiel do Čiech za prácou, kde ho po
čase vyhodili zo zamestnania kvôli pitiuľ
Vtedy sa ocitol na uliciľ Cez deň žobral
a v noci prespával kde prišlo, bolo mu to
absolútne jednoľ No vrchol všetkého priĽ
šiel, keĖ mu prišla výplata z Čiech, ktorú
mu ukradliľ Od toho všetkého sa prepil až
k tzvľ alkoholovej epilepsiiľ Zase zavítal
na psychiatriu a býval v útulku pre bezdoĽ
movcovľ Teraz pokračuje v liečbe a snaží
sa dostať do normálneho životaľ TentoĽ
raz to myslí úprimneľ Aj napriek tomu, že
manželke spôsobil veğa ťažkých rán svoĽ
jim alkoholom, chce sa napraviťľ Modlí
sa k Bohu a prosí ho, aby ho zachránil a
pomohol mu v jeho Ėalšom životeľ
Stanislav
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Odborná
Prax
Študentov

Odborná Prax Študentov

Čo plánujeme budúci rok, čo treba
vylepšiť:
Ľ výmena kresiel v komunitnej miestnosti
Ľ výmena starého linolea v jedálni za dlažĽ
bu
Ľ výmena starej dlažby v kuchyni za novú
protišmykovú
Ľ rozšírenie a stabilizovanie arteterapie
Ľ rekonštrukcia kotolne a ČOV v autoumyĽ
várni osobných áutľ

Miesto výkonu:
ŠKOLIACE PRACOVISKO
Inštitútu edukológie a sociálnej práce
IEaSP/ Filozoickej fakulty Prešovskej uniĽ
verzity v Prešove a iných škôl
Charakter aktivity:
Činnosť pracoviska sa zameriava na kvaĽ
litnejšiu prípravu študentov rôznych vysoĽ
kých škôl humanitného smeru, pre prácu s
marginálnymi skupinami prostredníctvom
praktických skúseností, ktoré študenti
získajú počas študijnej praxe vo všetkých
aktivitách RS CKDľ
Cieğová skupina:
Na výkon študentskej praxe sú prijímaĽ
ní študenti 1ľ až 5ľĽeho ročníka rôznych
vysokých škôl humanitného smeru, nielen
z IEaSP FF, PU v Prešoveľ
Hlavné výsledky:
4 študenti vysokých škôl humanitného
smeru absolvovali v RS CKD prax v celkoĽ
vej dĺžke 130 hodínľ
Ingľ Branislav Božek

Redakcia Cesty

Redakcia Časopisu CESTA, Prešov
Charakter časopisu:
► populárno–náučný kresťanský časopis o
abstinencii, bezdomovectve, kvalite života
a iných sociálnoĽpatologických javoch distriĽ
buovaný najmä formou pouličného predaja
núdznymiľ
Cieğová skupina:
► široká verejnosť, ktorú zaujíma nielen proĽ
blematika závislosti
a bezdomovectva,
ale ktorá hğadá
odpovede na skvaĽ
litnenie vlastného
života (aj prostredĽ
níctvom viery)ľ
Pravidelný obsah
časopisu:
► rozhovory so znáĽ
mymi osobnosťami
spoločenského a
kultúrneho života
► pohğady odborĽ
níkov z oblasti psyĽ
chológie a psychiĽ
atrie,
terapeutov
v praxi a pohğady
teológov na proĽ
blematiku, ktorej
sa časopis venuje
► zamyslenia a
úvahy nad Svätým
písmom
► svedectvá a
životné príbehy ğudí bez domova, závislých,
v núdzi
► zamyslenia na aktuálne témyľ
Štatistické údaje:
Personál: šéfredaktorka a 5 externí spoluĽ
pracovníci
Rozsah časopisu: 32 strán + farebná obálka

Počet vydaných čísel: 11
Priemerný mesačný náklad: 4000 ks
Priemerný počet distributérov v mesiaci: 22
Celkový počet distributérov: 51
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Mesačník Cesta sa v zastabilizoval v BratislaĽ
veľ VĖaka podpore “Vincentínov” a PodpraĽ
hového centra svľ Vincenta de Paul sa Cesta
pomáha postaviť na vlastné nohy aj “bratiĽ
slavským” bezĽ
domovcomľ Tiež
sa s ňou zoznaĽ
mujú návštevníĽ
ci a obyvatelia
hlavného mestaľ
Cesta stojí svoĽ
jim obsahom pri
človekuľ Snaží
sa ho povzbudiť,
poukázať na to,
že nie je sám, že
jeho problémy
nie sú len jeho,
ale v rovnakom
alebo
podobĽ
nom rozsahu sa
s nimi stretli aj
iní, no dokázaĽ
li nad vlastnými
problémami zvíĽ
ťaziť, opäť začať
nový životľľľ
V minulom roku
sme
rozšírili
obsah o 4 stranyľ
Spolupracujeme s ğuĖmi a organizáciami,
ktoré stoja pri človeku a podávajú pomocĽ
nú rukuľ Snažíme sa informovať verejnosť
o problematike závislostí a bezdomovectvaľ
Aké ğahké je človeku spadnúť a aké dôležité
je znova vstať a ísť Ėalejľ
Bcľ Andrea Čusová
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KAHAN - Klub Alkoholikov
Hľadajúcich Abstinenciu

KAHAN

Charakter služby:
► svojpomocná skupina zameraná na streĽ
távanie sa a doliečovanie závislých osôb,
pomoc ich rodinným príslušníkom, propaĽ
gáciu abstinentského spôsobu životaľ
Stretávame sa raz týždenne (štvrtok 15,30
hodľ)ľ Každý tretí štvrtok prichádza na
Klub náš duchovný správca oľ Jozef VosĽ
kár, ktorý nás duchovne formujeľ
Dátum vzniku: 15ľ 6ľ 2002
Cieğová skupina:
► otvorená skupina pre všetkých, ktorí
chcú abstinovať, pre všetkých, ktorí majú
problém s akoukoğvek závislosťou, pre
rodiny závislých, pre tých, ktorí propagujú
zdravý spôsob životaľ Momentálne má
Klub 38 členov a mnoho sympatizantovľ
Na jednom klubovom stretnutí sa zíde v
priemere 15 Ľ 20 ğudíľ
Poskytované služby:
► doliečovanie závislých osôb
► pomoc rodinným príslušníkom závislých
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► prevencia na školách o škodlivosti drogy
a vzniku závislostiľ

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Okrem pravidelných štvrtkových stretnutí
je činnosť Klubu zameraná na aktivity, ktoĽ
ré smerujú k zdravému spôsobu života a
kvalitnému spoločenskému žitiu závislej
osoby bez drogyľ Každoročne usporadúĽ
vame začiatkom roka Ples abstinentovľ
Zúčastňujú sa na ňom abstinenti z celého
Slovenskaľ Organizujeme spoločné poduĽ
jatia závislých a ich rodinných príslušníkov,
tzvľ opekačky, gulášeľ V rámci prevencie
robíme prednášky na školách o škodlivosti
a následkoch užívania drogľ Navštevujeme
kluby abstinentov po celom Slovenskuľ V
celoslovenskom hnutí abstinentov máme
zastúpenie vo výbore ASKAS (Asociácia
klubov abstinentov Slovenska)ľ Tohto roku
sa nám podarilo presadiť, že celoslovenĽ
ské stretnutie abstinentov v roku 2010
bude v Prešove
Na konci roka máme Vianočný klub pre
závislých a ich rodinných príslušníkovľľ

KAHAN
Klub
Alkoholikov
Hľadajúcich
Abstinenciu
Čo plánujeme budúci rok:
► pokračovať v aktivitách z minulých
rokov
► zlepšiť prácu s mládežou Ľ celospoloĽ
čensky pôsobiť v rámci prevencie škodĽ
livosti drog a ich následkov, hlavne na
školách
► zúčastniť sa čo v najväčšom počte na
celoslovenských športových hrách absĽ
tinentov Slovenskaľ
Podğa mnohých abstinentov je
Klub ich druhou rodinouľ Mnohé manželky a manželia, deti sa zamysliaľ Aká rodina, my Ti nestačíme? V klube sa závislý
druhýkrát narodí, preto radi hovoríme, o
druhej rodineľ Učí sa zvládať životné situácie bez toho, aby siahol po drogeľ Na
liečení, v nemocnici získa určité teoretické znalosti, ktoré nevie v reálnom živote
použiťľ V klube sa stretáva so skupinou
ğudí, ktorí majú ten istý problém Ľ droguľ
Pri vzájomnej komunikácii, výmene skúsenosti, názorov, začína si závislý človek
vytvárať svoju cestu abstinencieľ V skupine si utvrdzuje sebavedomie, začína
uvažovať o sebe a ğuĖoch okolo sebaľ
Nachádza nové hodnoty života poznaním
seba, svojich nedostatkov, ale aj kladovľ
Začína abstinovaťľ Stáva sa z neho iný
človekľ Preto je dobré, povedal by som
nevyhnutné, aspoň v začiatkoch abstinencie navštevovať Klub abstinentovľ
Jakub Harčár

Dom Svätej A
Dom Svätej Anny,
Stará Ľubovňa
Charakter zariadenia:
► domov sociálnych služieb podğa ZákoĽ
na o sociálnej pomoci čľ 195/1998 Zľ zľ
pre deti s ťažkým zdravotným postihnuĽ
tímľ
Dátum vzniku: 1ľ 11ľ 1999
Cieğová skupina: 14 mentálne, fyzicky a
kombinovane postihnutých detí
Poskytované služby:
► poskytujeme pre deti sociálnoĽvýchovĽ
nú, špeciálnoĽpedagogickú starostlivosť,
pracovnú terapiu a ošetrovateğskú staĽ
rostlivosť
► deti vedieme k všetkému, čo by v
budúcnosti pomohlo tejto cieğovej skuĽ
pine sa osamostatniť a žiť v chránenom
bývaní alebo im pomohlo ostať s ich rodiĽ
nami, ktoré by minimálne zaťažovali
► vzdelávanie v pomocnej triede pre žiaĽ
kov s ťažkým mentálnym postihnutím
► Detašovanom pracovisku Špeciálnej
základnej školy v Starej Ğubovni v priesĽ
toroch Domu svľ Annyľ
► odborná prax a supervízia v Školiacom
stredisku Katolíckej univerzity v RužomĽ
berku Ľ Teologická fakulta – Teologický
inštitút Spišské Podhradie v študijnom
programe sociálna práca pre študentov
2ľročníka sociálnej práceľ Supervízia je
zameraná na individuálnu a skupinovú
prácu s prijímateğom sociálnej službyľ V
roku 2008 ju absolvovalo 50 študentovľ
► spolupracujeme s odbornými garantmi
Domu svľ Anny Ľ detským neurológom
a klinickým psychológom, taktiež s úseĽ
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Anny, Stará Ľubovňa
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Kapacita:
2007 ► 14, 2008 ► 14, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Využiteğnosť v ď:
2007 ► 100, 2008 ► 100, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1

kovým dôverníkom rodičov detí ako aj s
duchovným správcom miestnej gréckoĽ
katolíckej farnostiľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► mimoriadne pre nás bolo to, že 12ľ 12ľ
2008 sa nám podarilo prvýkrát pripraviť
mikulášsky program, v ktorom účinkovali
naši klienti ako herci
► taktiež sa nám podarilo vyhrať 3ľ miesto
vo vianočnej súťaži v STV v tvorbe viaĽ
nočných ozdôb
► začali sme dobrovoğnícku činnosť cez
UPSVaR s dvomi dobrovoğníčkamiľ
Prehğad spoločných údajov:
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 4, 2008 ► 4, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 4, 2008 ► 4, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 14, 2008 ► 14, Index nárastu alebo
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Čo plánujeme budúci rok, čo treba
vylepšiť:
► chceme viac pracovať na propagácii
nášho zariadenia na mikro a makro úrovĽ
ni, aby sme tak mohli získavať viac inanĽ
cií na naše aktivity
► je taktiež potrebné dokončiť rekonštrukĽ
ciu našej novej budovy a realizovať nové
aktivity vo vhodných priestorochľ
Veğmi príjemným povzbudením v
mojej práci ako vedúcej zariadenia bolo
poĖakovanie starostu obce Nová Ğubovňa
odkiağ pochádzajú 3 naši klient, ktorý mi
povedal: “ĕakujem Vám, že ste sa ujali tejto práce tu v našom regióne a že ju robíte
dobreľ“ ĕalším povzbudením bola ochota
nášho nového správcu farnosti Mariána
Pacáka podieğať sa na aktivitách v našom
zariadení, ktorý povedal: “Toto zariadenie
je súčasťou našej farnosti a preto budeme
pokračovať v tom, čo začali naši spolubratia a ak bude potreba, pomôžeme aj našimi aktivitamiľ“ V neposlednom rade nás
povzbudili aj slová vĖaky rodičov našich
dvoch klientiek, ktoré povedali: “My si
nevieme predstaviť, čo by bolo, keby
naše Janky nemohli chodiť do stacionáraľ
ĕakujeme, že za naše deti tak bojujeteľ“
Mgrľ Soňa Gaborčáková

Sociálne
Centrum
Sociálne Centrum, Stará
Charakter služby:
► vykonávanie sociálnej prevencie a poskytoĽ
vanie sociálneho poradenstva pre ťažko zdraĽ
votne postihnuté deti a mládež v okrese StaĽ
rá Ğubovňa podğa Zákona čľ 195/1988 Zľ zľ o
sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a
doplnkovľ
Dátum vzniku:
► 25ľ 6ľ 2007 bolo vydané povolenie na vykoĽ
návanie sociálnej prevencie a poskytovanie
sociálneho poradenstva Ministerstvom práĽ
ce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 66
písmľ e) prvého bodu, § 84 odsľ 5 Zákona SNR
čľ 195/1998 Zľ zľ o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov a podğa § 46 Zákona
SNR čľ 71/1967 Zbľ
Zodpovedná osoba: Mgrľ Soňa Gaborčáková
Výkon činnosti: Bc: Evka Halamová
Cieğová skupina:
► deti a mládež s ťažkým zdravotným postihĽ
nutím a nepriaznivým zdravotným stavom v
školských zariadeniach – špeciálne základné
školy a stredná odborná škola internátnaľ
Poskytované služby:
► úkony základného aj špecializovaného poraĽ
denstva, sociálna diagnostika a individuálne
plány práce s klientom
► zabezpečenie prípravy pre ťažko zdravotne
postihnuté deti a mládež, tak aby dostatočne
poznali svoje možnosti v spoločenskom a praĽ
covnom uplatnení
► zmierniť ich viditeğné poruchy správania, aby
ich bolo možné zaradiť medzi zdravú populáĽ
ciu
► osvojenie si pracovných návykov a spoloĽ
čenských vzorov správania
► príprava aktivít a cvičení na odstránenie, respľ
kompenzácie sociálnoĽpatologických javov u
cieğovej skupiny
► osobný a skupinový kontakt s mladými ğuĖĽ
mi zameraný aj na získanie nových informácií,

ktoré sú potrebné k ich socializácií
► podpora rozvoja osobnostných predpoklaĽ
dov jedinca formou:
Ľ skupinových prednášok
Ľ individuálnych intervenčných plánov
Ľ sociálnej diagnostiky
Ľ besied
Ľ individuálnych rozhovorovľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► Momentálne vykonávame sociálnu prevenciu
a poskytujeme sociálne poradenstvo v štyroch
školských zariadeniach v Starej Ğubovni a okoĽ
líľ
► V roku 2008 sme vykonávanie sociálnej preĽ
vencie a poskytovanie sociálneho poradenstva
rozšírili o jednu základnú školuľ Ide o základnú
školu, ktorú navštevujú rómske deti z neĖaleĽ
kej rómskej štvrteľ Sociálna prevencia sa tam
po prvýkrát začala realizovať aj so žiakmi Iľ
stupňaľ Práca s touto cieğovou skupinou nie je
ğahká, pretože udržať pozornosť a koncentráĽ
ciu malých žiačikov je niekedy naozaj umenie
a práca s nimi si vyžaduje dôkladnú prípravu a
trpezlivosťľ
► Vykonávanie sociálnej prevencie a poskyĽ
tovanie sociálneho poradenstva prebiehalo
aj počas roka 2008 za spolupráce mnohých
odborných pracovníkov a zariadeníľ SpoĽ
luprácu s kompetentnými ğuĖmi hodnotím
veğmi pozitívneľ Predovšetkým by som sa
chcela poĖakovať Mgrľ Soni Gaborčákovej
ako odbornému garantovi za jej usmernenia
a cenné rady, ktoré prispievajú k zvyšovaniu
kvalitatívnej stránky poskytovania činnosti a
vedeniu spomínaných škôl za ich ústretovosť
a umožnenie kontaktu so žiakmi a študentmi v
ich školských zariadeniachľ
Prehğad spoločných údajov:
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 1, 2008 ► 1, Index nárastu alebo pokleĽ
su rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
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m,
Stará
Ľubovňa
Ľubovňa
2007 ► 163, 2008 ► 148, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,13
Spolupráca:
► Špeciálna základná škola v Starej Ğubovni,
► Stredná odborná škola internátna v Starej
Ğubovni,
► Základná škola v Podsadku
► Špeciálna základná škola v Podolínciľ
► OÚPSVaR, Stará Ğubovňa
► Krízové stredisko, Stará Ğubovňa
Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:
V nasledujúcom roku budem aj naĖalej pokraĽ
čovať vo vykonávaní sociálnej prevencie a
poskytovaní sociálneho poradenstva v spomíĽ
naných školských zariadeniachľ
Hlavnou úlohou Sociálneho centra v budúcom
roku bude, vzhğadom k novému zákonu, ktorý
má byť platný od 1ľ 1ľ 2009 Ľ Zákon NR SR
čľ 448/2008 Zľ zľ o sociálnych službách a o
zmene a doplnení Zákona čľ 455/1991 Zbľ o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov získať akreditáciu na MPSVaR SR,
nakoğko špecializované sociálne poradenstvo,
ako samostatná odborná činnosť sa má vykoĽ
návať na základe akreditácie na odbornú činĽ
nosťľ
Počas svojej doterajšej práce na Charite som sa stretla s mnohými ğuĖmi, s mnohými príbehmi i problémami, ktoré trápia bežných ğudíľ Bolo veğmi ťažké spočiatku nájsť si
ten správny prístup a metódy práce najmä so
žiakmi, ktorí sa stali mojou cieğovou skupinovou a stretávam sa s nimi veğmi častoľ Nájdu
sa medzi nimi lepší, horší, múdrejší, ale jedno
majú spoločnéľ Sú to jedinečné osobnosti, ktoré mali možno menej šťastia, že sa narodili do
zlej rodiny alebo nesprávneho prostrediaľ Tieto skutočnosti majú veğký vplyv na ich terajšie
problémové správanie, hyperaktivitu alebo iné
patologické poruchyľ
Narastajúca sociálna patológia mladistvých sa v posledných rokoch stala viac než
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aktuálnym problémomľ Zvýšil sa počet trestných činov páchaných mladistvými osobami,
prejavy agresivity, záškoláctva, stúpla trestná
činnosť súvisiaca s prechovávaním a užívaním
drogľ
Žiaci v období dospievania, s ktorými
sa stretávam, majú problémy doma aj v školeľ
Často pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, z rodín žijúcich na hranici životného minima, kde sú nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná výchova a zlá inančná
situácia v rodineľ Školské prostredie je Ėalším
činiteğom, ktorý vplýva na vznik sociálnoĽpatologických javov u mládežeľ Mnohí žiaci často
krát svojvoğne opúšťajú vyučovací proces, alebo vôbec do školy nechodiaľ Túlajú sa so spolužiakmi a kamarátmi po uliciachľ Väčšina mladistvých má negatívny vzťah k škole, ktorý sa
prejavuje slabým prospechom a neprimeraným
sa správaním v škole i na vyučovaníľ
Táto práca naozaj vyžaduje zapojenie sa celého človeka a v prvom rade vytvorenie dobrého a kamarátskeho vzťahu s deťmiľ
Počas obdobia realizácie sociálnej prevencie a
poradenstva som si všimla aj pozitívne zmeny,
ku ktorým došlo u klientovľ Ide o náročnú prácu, pri ktorej sa často pozitívne výsledky dostavia až po dlhšom čase, ale v každom prípade
má táto práca s deťmi a mládežou určite veğký
a nezanedbateğný významľ
Bcľ Evka Halamová

Stredisko
Charitatívna
Služba ČIRČ
v
Rodinách – Stredisko Čirč
Charakteristika služby:
► poskytuje na základe zmluvy s Obecným úraĽ
dom Kyjov opatrovateğskú službu podğa ZákoĽ
na čľ 195/1998 Zľ zľ v znení neskorších zmien a
doplnkov a Zákona čľ 416/2001 Zľ zľ o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obceľ
Dátum vzniku: 29ľ 11ľ 2004
Cieğová skupina:
► starí, chorí a opustení seniori, ktorí pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej
osobyľ
Poskytované služby:
► bežné úkony osobnej hygieny: umývanie,
česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presúĽ
vaní z lôžka na vozík a späť, pomoc pri použití
WC, kúpanie vrátane umytia vlasov, kúpanie na
lôžku u ležiacich klientov, donáška obeda alebo
iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a
pri pitíľľľ
► nevyhnutné práce v domácnosti (donáška uhĽ
lia, donáška dreva, vynesenie popola, kúrenie vo
vykurovacích telesách donáška vody zo studne,
bežný nákup, bežné upratovanie v domácnosti,
príprava a varenie obeda, pranie a žehlenie osobĽ
nej a ostatnej bielizneľľľ)
► zabezpečenie kontaktu so spoločenským proĽ
stredím (sprievod na kultúrne podujatia, na teloĽ
výchovné a na iné verejné podujatia, na lekársĽ
ke ošetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,
zabezpečenie liekov pre klientaľľľ)
Ciele zamerané na klienta Charitatívnej služby
v rodinách:
► dosiahnutie čo najlepšieho zdravotného stavu
klienta
► dosiahnutie čo najväčšej možnej nezávislosti v
rôznych oblastiach života
► kompenzácia obmedzených funkcií
► zachovanie alebo obnovenie zdravého pocitu
sebavedomia
► udržiavanie kontaktu s okolím
► nová orientácia a hğadanie zmyslu života
► pocit spokojnosti a zmierenia sa s danou situĽ
áciou
► dôstojná smrťľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:

Poskytovaním opatrovateğskej služby umožňujeĽ
me seniorom zmierniť následky sociálnej núdze
pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkoĽ
nov, prác v domácnosti a pri kontakte so spoloĽ
čenským prostredímľ
Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:
Pokračovať v opatrovateğskej službe v stredisĽ
kách Charitatívnej službyľ
Prehğad spoločných údajov:
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 1,5, Index nárastu alebo poklesu
rľ 2008/rľ2007 ► 0,75
Počet klientov:
2007 ► 5, 2008 ► 4, Index nárastu alebo poklesu
rľ 2008/rľ2007 ► 0,8
Počet výkonov:
2007 ► 3193, 2008 ► 2502, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,78
Počet návštev:
2007 ► 1013, 2008 ► 617, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,61
Prehğad z pohğadu vykonaných úkonov:
(2007/2008)
Hygiena a prevencia decubitov (102/369)
Donáška obeda (221/257)
Umývanie riadu (356/364)
Nákup (428/257)
Upratovanie (534/379)
Príprava jedla (658/438)
Pranie, žehlenie (94/65)
Pomoc pri domácich prácach (419/282)
Doprovod k lekľ, podávanie liekov (38/24)
Dohğad á 1 hodina (208/19)
Iné (135/48)
Spolu úkony (3193/2502)
Spolu návštevy (1013/617)
Z údajov vyplýva, že počet návštev a úkonov v
Charitatívnej službe v rodinách poklesol, čo súviĽ
sí so znížením personálneho obsadenia, nakoğko
jedna charitatívna sestra odišla na materskú
dovolenkuľ
PhDrľ Dagmar Chanáthová
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Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) Charitas

ADOS Charitas

Charakter služby:
► komplexná ošetrovateğská starostlivosť
o pacienta v jeho prirodzenom domácom
prostredí po skončení ústavnej liečby, o
akútne chorých bez potreby hospitalizácie,
o chronicky chorých, imobilných a o paciĽ
entov v terminálnom štádiu životaľ
► zriadená na základe povolenia odboru
zdravotníctva Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) a Licencie vydanej Slovenskou
komorou sestier a pôrodných asistentiek v
Bratislaveľ
► ošetrovateğská starostlivosť je poskytoĽ
vaná na základe zmluvného vzťahu klienta
a ošetrujúceho lekára (praktický lekár pre
dospelých alebo deti)ľ Odporúčať ju môžu
lekári z lôžkových oddelení nemocnice,
odborný lekárľ Požiadať o túto formu ošetĽ
rovateğskej starostlivosti môžu aj samotní
pacienti alebo ich rodinaľ
Dátum vzniku:
ADOS Charitas Prešov – rok 2000
ADOS Charitas pre okres Sabinov Ľ rok
2001
ADOS Charitas Snina – rok 2001
Cieğová skupina:
► pacienti všetkých vekových kategórii v
domácom prostredí, u ktorých je indikovaĽ
ná domáca ošetrovateğská starostlivosť a
je hradená zo zdravotného poistenia poisĽ
tencom zdravotných poisťovní: Spoločná
zdravotná poisťovňa, DÔVERA, APOLLO,
UNION a Všeobecná zdravotná poisťovňaľ
Poskytované služby:
► ošetrovateğská hygiena
► starostlivosť o chorého s permanentným
katétrom
► cievkovanie ženy, výmena permanentnéĽ
ho katétra
► starostlivosť o ezotracheálnu, nasotraĽ
cheálnu a tracheostomickú kanylu, čistenie
a dezinfekcia tracheálnej kanyly
► polohovanie pacienta
► očistná klyzma
► odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
► výmena stomického setu s následnou
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toaletou pri stómiách
► aplikácia liečiva intramuskulárne, subkuĽ
tánne, intrakutánne
► ošetrenie vredov predkolenia
► ošetrovateğská starostlivosť zameraná na
prevenciu dekubitov
► ošetrenie dekubitu
► preväz rany
► ošetrovateğská rehabilitácia
► odber kapilárnej krvi, odbery telesných
tekutín (moč, krv, spútum, stolica) z rekta,
nosa, hrdla, rany, dekubitu)
► odborný nácvik potrebných výkonov pri
ošetrovaní chorého v domácnosti
► poučenie príbuzných a členov komunityľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► V jednotlivých ADOS–kách zabezpečujú
komplexnú ošetrovateğskú starostlivosť pre
celý daný región dve sestry, v ADOS SabiĽ
nov sa podarilo v priebehu roka stabilizoĽ
vať personálne obsadenie, a tak nadviazať
na predchádzajúcu starostlivosť a získať si
dôveru klientovľ
► Svojou odbornou starostlivosťou a ğudĽ
ským prístupom, kde je centrom pacient
ako bio–psycho–socio–spirituálna bytosť,
zabezpečujeme aj duchovnú pomoc podğa
individuálnych potrieb, najmä pacientom v
terminálnom štádiuľ Často sú úkony neakĽ
ceptovateğné poisťovňami, ale z ğudského
hğadiska neodmietnuteğnéľ
► Pravidelne sa zúčastňujeme odborných
seminárov a kongresovľ
► Na okresnom odbornom seminári 19ľ 11ľ
2008, ktorý organizovala Regionálna komoĽ
ra Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek v Prešove a Fakultná nemocnica
s poliklinikou Jľ Aľ Reimana v Prešove, GK
DCH ADOS Charitas Prešov ako spoluorĽ
ganizátor prispela dvomi odbornými predĽ
náškami na tému
1ľ Uplatnenie komunitného ošetrovania v
Resocializačnom systéme „Cesta k domoĽ
vu“ Gréckokatolíckej diecéznej charity
2ľ Vplyv životného štýlu v komunite bezdoĽ
movcov na ich zdravieľ
Prehğad spoločných údajov:

ADOS Charitas
ADOS Charitas Prešov
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 2, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 60, 2008 ► 61, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet výkonov:
2007 ► 9378, 2008 ► 11828, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,3
Počet návštev:
2007 ► 2264, 2008 ► 2388, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,1
ADOS Charitas Sabinov
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 1,5, 2008 ► 1,5, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 14, 2008 ► 7, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,5

Počet návštev:
2007 ► 3152, 2008 ► 2842, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,9
Z údajov vyplýva, že počet návštev a
frekvencia výkonov u pacientov ošetrených
ADOSĽkou Prešov každým rokom narastáľ
Prevahu majú pacienti vo vekovej kategórii
nad 60 rokov a pacienti s chronickými ochoĽ
reniami: náhla cievna mozgová príhoda, isĽ
chemická choroba srdca, diabetes mellitus,
arteriálna hypertenzia, ochorenia pohyboĽ
vého aparátu s následkami týchto ochorení:
v mnohých prípadoch imobilita, diabetické
gangrény, preležaniny, ktoré vyžadujú dlhoĽ
dobú ošetrovateğskú starostlivosťľ
V ADOS Snina bolo viacej pacienĽ
tov s jednorazovými výkonmi, ako sú naprľ
odbery krvi na laboratórne vyšetrenie a podľ
V ADOS Sabinov vzhğadom na personálne
zmeny bol toho roku zaznamenaný index
poklesuľ
Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:

Počet výkonov:
2007 ► 2354, 2008 ► 851, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,4
Počet návštev:
2007 ► 594, 2008 ► 238, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,4
ADOS Charitas Snina
Prepočítaný počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 2, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1
Počet klientov:
2007 ► 143, 2008 ► 142, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,9
Počet výkonov:
2007 ► 6802, 2008 ► 9457, Index nárastu
alebo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,4
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V novom roku by sme chceli
zlepšiť a zabezpečiť lepšiu kompatibilitu
poskytovanej ošetrovateğskej starostliĽ
vosti vo všetkých regiónoch, kde máme
ADOSľ
Potreba ošetrovaĽ
teğskej starostlivosti v domácom prostredí
je čoraz väčšia vzhğadom na starnutie a
chorobnosť populácieľ Možnosti a vedoĽ
mosti príbuzných o ošetrovaní a opatere v
súčasnej uponáhğanej dobe sú obmedzeĽ
néľ Je dôležité, aby ğudia vedeli, že takáto
služba existuje a akým spôsobom sa dá s
nami skontaktovaťľ
Je potrebné zlepšiť komunikáciu a spoluĽ
prácu s praktickými lekármi a zdravotnýĽ
mi poisťovňamiľ
Pacienti a ich príbuzní by sa mali ğahko
dozvedieť o rozsahu našich služieb, či
už formou osvety, článkov a informácii
umiestnených v zdravotníckych zariadeniĽ
ach a ambulanciách lekárov, ako aj na
základe odporučenia spokojných klienĽ
tov, ktorí už majú s poskytovaním našich
služieb skúsenostiľ
PhDrľ Dagmar Chanáthová
Koncom roka 2008 som vykonávala domácu ošetrovateğskú starostlivosť
v rodine s klientom v terminálnom štádiu
ochoreniaľ Bol to staručký pán, nesmierne trpezlivý a vĖačný za každý pohár vody,
každé pohladenieľ Mal šťastie v tom, že
mal vynikajúcu rodinu, ktorá sa mu snažila
čo najviac zmierniť utrpenie posledných
dní, a preto sa prostredníctvom praktického lekára obrátili na našu ADOSľ Po
jeho úmrtí boli veğmi spokojní a vĖační
s poskytnutou starostlivosťou a žiadali si kontakt v prípade, ak by potrebovali
takúto starostlivosť do budúcnaľ Zároveň
mi povedali, že nás budú odporúčať aj
ostatným známym, čo ma veğmi potešilo a
zároveň povzbudilo do Ėalšej práceľ
Sestra z ADOS Charitas Sabinov
Najkrajší darček sme dostali koncom roka, keĖ nám prišli dva listy
s poĖakovaním za našu starostlivosť a
ğudský prístup od našich pacientov a ich
príbuznýchľ
Sestry z ADOS Charitas Snina
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FCH

Farská
Charita

Cieğ: rozvoj a rozširovanie dobrovoğnej charitatívnej
služby vo farnostiľ
Popis činnosti:
Farská charita (FCH) pracuje len na princípe
dobrovoğníckej, čiže neplatenej, uvedomelej činnosĽ
ti, bez nároku na plat alebo odmenuľ Predpokladom
úspešného napredovania je ochota malej skupiny
ğudí so zapáleným srdcom pre dobrovoğnú službu
a ochota človeka, ktorý by s touto činnosťou súhlaĽ
sil, podnecoval ju a povzbudzoval dobrovoğníkov
– teda farár alebo správca farnostiľ Každá farnosť
má starých, osamelých, postihnutých ğudí, či ğudí v
sociálnych zariadeniach, ktorí by sa potešili každej
návšteve, pomoci ako napríklad odvoz k lekárovi, do
cerkvi, pomoc pri upratovaní, varení, nákupeľ DobĽ
rovoğníci môžu pracovať okrem spomínaných ğudí
aj s deťmi, mládežou alebo rodinouľ Ide o rôzne
druhy pomociľ Dobrovoğníkom môže byť každý, kto
má sociálne cítenie, vzťah k ğuĖom a chce nezištne
pomáhaťľ Svoje úlohy môžu vykonávať pri jednoraĽ
zovej službe, opakovane, či dlhodoboľ
Začiatok iniciatívy: rok 2007
Cieğová skupina: všetci ğudia, ktorí sa ocitli v núdzi
Čo sa podarilo alebo nepodarilo v tomto roku:
Oslovila som farnosti, ktoré patria do GrécĽ
kokatolíckej archieparchie či už mailovou formou,
alebo telefonickyľ S niektorými kňazmi som sa stretla
osobne (všetci kňazi v humenskom dekanáte, oľ deĽ
kan z Popradu, Vranova, Sniny)ľ Doposiağ sa nepoĽ
darilo zriadiť žiadnu farskú charituľ Je však pravda,
že ğudia si hlavne v obciach pomáhajú navzájomľ
Neviem, prečo sa táto myšlienka v rámci nášho ArciĽ
biskupstva neujala, možno je to tým, že myšlienke
musí byť naklonený duchovný správca farnosti, ktorý
by mal s tým oboznámiť svojich veriacichľ Duchovní
správcovia však majú veğa povinnosti, a to je zrejme
jedna z príčin, prečo sa takáto forma pomoci dopoĽ
siağ neujalaľ Keby však boli veriaci viac informovaní,
tak by sa spomedzi nich možno našli ğudia, ktorí by
chceli pomáhať a pridali by sa k dieluľ Postupne by sa
činnosť rozbehlaľ Svojimi skutkami by veriaci svedčiĽ
li o svojej viere, a tá by nezostávala len za dverami
chrámovľ
Mgrľ Danka Kocanová

Projektový
Projektový Manažment
Manažment
Šanca Na Nový Začiatok

Názov projektu: „Šanca na nový začiaĽ
tok“
Mestá realizácie: Prešov, Humenné, SniĽ
na, Stará Ğubovňa a Svidník
Koordinátor: Ingľ Eduard Malatinec, proĽ
jektový manažér
Partneri domáci: UPSVAR Stará Ğubovňa,
Filozoická fakulta PU
Partneri nadnárodní: Tussenvoorziening
Holandsko, Bratstvo svľ brata Alberta
Poğsko
Charakter zariadenia, služby: poskytoĽ
vanie sociálnej služby, projekt schválený
v rámci výzvy ESF Iniciatívy Spoločenstva
EQUALľ
Obdobie
realizácie:
30ľ04ľ2008

1ľ08ľ2005

Ľ

Cieğová skupina: nezamestnaní a sociálĽ
ne znevýhodnení v hmotnej núdzi
Cieğ projektu:
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 úzeĽ
mia PSKľ
Poskytované služby:

► bezplatné poskytovanie sociálneho poraĽ
denstva a sociálnej prevencie
► pomoc pri vybavovaní osobných a iných
dokladov
► pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok
od štátu
► záujemcom o prácu pomoc pri písaní
životopisu a motivačného listu
► sprostredkovanie zdravotníckej starostliĽ
vosti, psychologického poradenstva, v príĽ
pade potreby i resocializáciu
► poskytovanie zoznamov ubytovní
► v prípade straty domova jednotlivca aleĽ
bo rodiny sociálny poradca odporučí azyĽ
lového dom alebo charitný útulok
► spolupráca so zamestnávateğmi
► poskytovanie aktuálnych zoznamov voğĽ
ných pracovných miest
► tvorba individuálnych akčných plánov
► rekvaliikačné kurzy a vzdelávanie klienĽ
tov
► sprevádzanie klientov po úradoch
► prístup k internetu, kopírovanie tlačívľ
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
► úspešne ukončiť celý projekt vecne i
inančne do konca rokaľ
Sociálne centrum Humenné:
► pomôcť mnohým ğuĖom a to konkrétĽ
ne 478, z toho 194 klientov dlhodobým,
284 jednorazovýmľ Pomoc pozostávala v
poskytovaní poradenstva, hğadaní zamestĽ
nania, v písaní žiadosti a životopisov do
zamestnania, kontakty so zamestnávateğĽ
mi, inančná pomoc, spolupráca s inštitúĽ
ciami a to konkrétne s mestským úradom,
úradom práce, so špeciálnymi ambulanĽ
ciami (psychologické, psychiatrické), s
centrom právnej pomoci
► poskytnúť sociálne poradenstvo, najmä
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študentom štvrtých Ľ maturitných ročníkov
v počte 21 prednášok, zameraných na
sociálny systém SR, na komunikáciu
► zlepšiť spoluprácu s farským úradom
► začleniť sa do grémia mimovládnych
organizácii na území mesta
► poskytnúť odbornú prax pre študenta 3ľ
ročníka Filozoickej fakulty Prešovskej uniĽ
verzity
► spolupracovať pri rozdávaní betlehemĽ
ského svetla pre Vianočnými sviatkamiľ
Je ťažké z toğkého množstva ğudí
vybrať jeden prípad či situáciu, ktorú by
som opísalaľ Prah dverí Sociálneho centra v Humennom prekročilo veğké množstvo
ğudíľ Každý z nich je osobnosť so svojimi
radosťami, ale keĖže navštívili Centrum,
tak zväčša starosťamiľ Ku každému som
pristupovala individuálne, pretože každý si
vyžadoval individuálny prístupľ Hoci niekedy sa zdá, že sú to totožné problémy, opak
je pravdou, lebo každý človek svoju ťažkú
situáciu znáša, prežíva rozdielneľ Tá istá
ťažká situácia , keĖ sa človek dostane na
dno jedného „naštartuje“, aby niečo so svojim životom robilľ Vtedy tento človek je plný
energie, elánu a svoju situáciu, ktorá nie je
priaznivá vyrieši v priebehu niekoğkých dní,
či týždňov a vie, že to nechce zažiť znovaľ
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PM
Iný naopak potrebuje odbornú pomoc a
trvá mu niekoğko mesiacov, či rokov, kým
sa rozhodne riešiť svoju situáciuľ
Do Centra zväčša prichádzajú klienti, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej situácii
a Centrum vidia ako posledné stanovište,
ktoré môže, alebo vo viacerých prípadoch
musí pomôcťľ Ale aj to nikdy nejde bez
snahy, chcenia a aktívnej účasti klienta na
riešení problémuľ
V roku 2008 som rozbehla aj prácu s
mladými ğuĖmi, študentmi maturitných ročníkov, s ktorými vediem rozhovory formou
besiedľ Takáto forma prevencie sa osvedčila, keĖže mladí ğudia nevedia kam sa po
skončení školy obrátiť, ako si hğadať prácu
a čo je smutné, nepoznajú, nemajú zmysel svojho životaľ Vnímam, že tieto besedy
mladým ğuĖom prinášajú osoh a to, čo sa
dozvedia na besedách, Ėalej distribuujú
do svojich rodín a medzi svojich priateğovľ
Mgrľ Danka Kocanová
Sociálne centrum Snina:
Klienti sa na nás obracajú s rôznymi
problémami a našou úlohou je spoločne
hğadať spôsob riešeniaľ Niekedy stačí len
usmernenie, ujasnenie faktov, alebo vypoĽ
čutie klienta a jeho situácia sa im zdá zroĽ
zumiteğnejšia, ğahšia, jednoducho majú
pocit prijatiaľ
Najčastejšie poskytovanou službou
bola administratívna pomoc v styku s úradĽ
mi a zamestnávateğmi, pomoc pri hğadaní
zamestnania na internetových stránkach,
tlač a kopírovanie dokumentovľ
V rámci prevencie mimoriadnou
aktivitou boli besedy na miestnych stredĽ
ných školách, kde sme sa snažili priblížiť
študentom štvrtých ročníkoch sociálny
systém SR, aby boli aj po tejto stránke
na život pripravení a schopní samostatne
konať, ak sa ocitnú v nepriaznivej životnej

P r o j e k to v ý
skoro istá, že opustená žena na dôchodku
so
16Ľročným synom sa určite potešíľ A nemýlila som saľ Urobila som nákup
základných potravín za vyše dvesto korún
a zavolala som pani do Centraľ Neviete si
ani predstaviť tú radosť, keĖ videla obsah
taškyľ Objímala ma a Ėakovala, akoby som
jej darovala vec nevyčísliteğnej hodnotyľ
Ako málo stačí, aby sme niekoho urobili
šťastnýmľľľ
Iveta Buhajová
situácii oni, alebo ich blízkyľ Témou besied
boli aj komunikačné schopnosti a osobitĽ
ne asertívne správanie, čím sme sledovali
najmä predchádzanie konliktným situáĽ
ciám v rodine, v škole, v zamestnaní a v
spoločnosti vôbecľ V rámci medzinárodĽ
ného dobrovoğníckeho výmenného pobyĽ
tu praxovala u nás 3 mesiace študentka z
Fínska Salla Määttä, ktorá sa tiež v týchto
školách prezentovalaľ Študenti tak dostali
príležitosť komunikovať v anglickom jazyĽ
ku a množstvo informácii o kultúre, športe,
školskom systéme, pracovných a prírodĽ
ných podmienkach a živote v severskej
krajineľ
Počas svojho pobytu stážistka
navštívila aj ostatné zariadenia charity a
iné organizácie v našom meste a okolíľ
Spoznala sociálny systém na Slovensku,
kultúrne a prírodné krásy Východného
Slovenska, ale aj starosti a radosti obyčajĽ
ných ğudí prostredníctvom našich klientovľ
Blížil sa čas Vianoc, koniec roka (aj nástup
eura) a ja som mala z predaja Cesty v chráme nejakých 200,Ľ Sk, ktoré bolo treba do
konca roka minúťľ Tak som rozmýšğa a
prechádzala mená klientovľ Hğadala som
klienta, ktorému by nákup za 200,Ľ Sk urobil najväčšiu radosťľ KeĖ som prišla na
meno klientky so začiatkom na M, Ėalej
som nemusela pokračovaťľ Bola som si

SC Humenné
Počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,5
Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 0, 2008 ► 0, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► Ľ
Počet klientov:
2007 ► 148, 2008 ► 192, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,3
CS Snina
Počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,5
Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 0, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► Ľ
Počet klientov:
2007 ► 81, 2008 ► 142, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,75
SC Stará Ğubovňa
Počet zamestnancov:
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Manažment
2007 ► 2, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,5
Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 0, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► Ľ
Počet klientov:
2007 ► 52, 2008 ► 32, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,38
SC Stará Ğubovňa
Počet zamestnancov:
2007 ► 2, 2008 ► 1, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 0,5
Počet dobrovoğníkov:
2007 ► 0, 2008 ► 2, Index nárastu alebo
poklesu rľ 2008/rľ2007 ► Ľ
Počet klientov:
2007 ► 169, 2008 ► 145, Index nárastu aleĽ
bo poklesu rľ 2008/rľ2007 ► 1,15
Čo plánujeme budúci rok:
► zabezpečiť obnovenie činnosti SociálneĽ
ho centra vo Svidníku a v Starej Ğubovni,
ktoré s ukončením projektu museli ukončiť
aj svoju prevádzku
► zabezpečiť udržanie činnosti Sociálneho
centra v Humennom a v Snine, kvôli kráteĽ
niu inančného príspevku zo strany PSK na
prevádzku týchto Centier
► požiadať o akreditáciu na špeciálne poraĽ
denstvo v SC Humenné a SC Humenné
► zlepšiť propagáciu Sociálnych centier a
informovanosť občanov o poskytovaných
službách
► pomôcť čo najviac ğuĖom, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii
► rozvíjať spoluprácu s mestským a farĽ
ským úradom
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► rozšíriť prednášky na stredné školy v
mestách, zaujala téma komunikácie
► zapojiť sa do projektov ako partnerľ

_____________________________

Chýba Nám Jeden Zmysel,
No Nechýba Nám Chuť
Zamestnať sa

Názov projektu: „Chýba nám jeden zmyĽ
sel – no nechýba nám chuť zamestnať sa“
Realizátor : Agentúra podporovaného
zamestnávania pri SC Prešov
Partneri: Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pobočka Prešov, Asociácia
nepočujúcich na Slovensku, pobočka PreĽ
šov
Doba trvania: 1ľ 3ľ Ľ 30ľ 10ľ 2008
Dotácia od Nadácie Pontis: 290 000,Ľ Sk
Cieğ: ponúknuť šancu nájsť si zamestĽ
nanie 14 naplánovaným (no napokon ich
bolo 21) ğuĖom so zmyslovým postihnuĽ
tím, kvôli ktorému sú výrazne znevýhodĽ
není na trhu práceľ Zapojiť ich do kurzov,
ktoré boli pre nich „šité“ na mieru a ktoré
by im nikto lepšie nevysvetlil ako lektori s
podobným postihom a to kurz počítačoĽ
vých zručností a sociálnoĽkomunikačných

P r o j e k to v ý M
zručnostíľ Chceli sme ich motivovať k zmeĽ
ne života a dať im šancu integrovať sa do
majoritnej spoločnostiľ
Výsledky: 6 klientov našlo zamestnanie na
pracovnú zmluvu a šiesti pracujú na DohoĽ
du o vykonaní práceľ
Hodnotenie klientov:
ľľľKurzy boli výborné, veğa som sa dozvedel ako si hğadať prácu a viesť rozhovor s
podnikateğmiľ Mám aj prácu, čo ma veğmi
tešíľľľ
Ingľ Eduard Malatinec
_____________________________________

Dajme im ešte šancu
Názov projektu: „Dajme im ešte šancu“
Doba trvania: 1ľ 4ľ 2008 Ľ 30ľ 3ľ 2010
Dotácia od Fondu sociálneho rozvoja:
1 881 570,Ľ Sk (62 456,68 Eur)
Popis:
Aktivita 1: Terénna práca
Poskytovanie sociálneho poradenstva a
sociálnej prevencie a sprevádzanie klienĽ
ta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej
sociálnej situácie, respľ akútnej sociálnej
núdzeľ Terénna činnosť pozostáva z perĽ
manentného monitorovania a depistáže
rizikových a problémových skupín osôb
závislých respľ bez domova, respľ ostatĽ
ných cieğových skupín osôb v lokalite mesĽ
ta Prešov a so sprevádzania klientov po
úradoch, na zdravotnícke alebo iné sociálĽ
ne zariadeniaľľ
Aktivita 2: Ambulantná práca
V prípade návštevy klienta v priestoroch
kancelárií terénnych sociálnych pracovníĽ
kov a ich asistentov ambulantne poskytuĽ
jeme nasledovnú starostlivosť o klienta:

► zistenie anamnézy
► administratívna pomoc, korešpondencia
► inančné spoluhospodárenie
► písanie životopisu, spôsoby podania
Žiadosti o zamestnanie
► individuálny prístup v riešení problému
nezamestnanosti
► kontakt s potencionálnymi zamestnávaĽ
teğmiľ
Aktivita 3: Integračná práca
Osobný manažment klienta po získaní
zamestnania, udržiavanie kontaktu s kliĽ
entom po dobu 6 mesiacov po získaní
zamestnania, získavanie spätnej väzby od
zamestnávateğov a poskytovanie krízovej
intervencie v prípade potreby je hlavnou
náplňou tretej aktivity, ktorá celý projekt
kompletizujeľ
Ingľ Eduard Malatinec
_____________________________________

Aktivácia uchádzačov o
zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti cez
úrady práce
UPSVAR Prešov
Názov projektu: Aktivácia uchádzačov o
zamestnanie formou dobrovoğníckej činĽ
nosti cez úrady práce
Počet účastníkov: 20 uchádzačov o
zamestnanie, z toho 16 uchádzačov pôsoĽ
bilo v oblasti poskytovania sociálnych
služieb a 4 uchádzači pôsobili v oblasti
zdravotnej starostlivostiľ
Termín projektu: 15ľ 6ľ Ľ 30ľ 11ľ 2008
Realizácia:
Dobrovoğníci počas svojej služby plnili
konkrétne úlohy podğa pokynov organizáĽ
tora v jednotlivých oblastiach poskytovaĽ
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Manažment
nia sociálnych služieb, či už to bola denná
služba pri príjme a odchodoch klientov do
a zo zariadení, dohğad a vedenie klientov
k výkonu pracovnej terapie, pri realizácii
hygienickej očisty klientov ako aj služba
pri distribúcii časopisu Cesta určeného na
šírenie osvety v oblasti alkoholizmu, drogoĽ
vých závislostí a bezdomovectvaľ V oblasĽ
ti poskytovania zdravotnej starostlivosti
dobrovoğníci vykonávali administratívne
činnosti spojené s evidenciou pacientov
Agentúry domácej ošetrovateğskej starostĽ
livosti, ako aj opatrovateğskú činnosť ťažko
zdravotne postihnutých osôb v domácom
prostredíľ
UPSVAR Svidník
Počet účastníkov: 1uchádzačka o zamestĽ
nanie
Termín projektu: 1ľ 7ľ – 31ľ 12ľ 2008
Realizácia:
► starostlivosť o nezamestnaných, pomoc
pri hğadaní zamestnania, vybavovaní úradĽ
ných záležitostí, vybavovanie korešponĽ
dencie, administratívna pomoc v SociálĽ
nom centre
► starostlivosť o občanov so zdravotným
postihnutím a osoby odkázané na starostĽ
livosť iných osôb v domácnostiľ
UPSVAR Stará Ğubovňa
Počet účastníkov: 3 uchádzači o zamestĽ
nanie
Termín projektu: 1ľ 8ľ – 31ľ 1ľ 2009
Realizácia:
Dom svľ Anny (2 účastníčky) – starostliĽ
vosť o ťažko zdravotne postihnuté deti a
mládež formou pomoci pri každodennej
pracovnej terapii, ktorej cieğom je udržiaĽ
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vanie a rozvoj jemnej motoriky, pomoc pri
organizovaní kultúrnych podujatí, odborná
asistencia pri zdravotnej a pedagogickej
starostlivosti o deti so špeciálnymi potreĽ
bamiľ Obidve „dobrovoğníčky“ si aj vĖaka
aktívnej účasti na tomto projekte našli
stále zamestnanie a využívajú skúsenosti
nadobudnuté počas vykonávania dobroĽ
voğníckej službyľ
Sociálne centrum (1 účastníčka) Ľ starostĽ
livosť o nezamestnané osoby, pomoc pri
hğadaní zamestnania, vybavovaní úradĽ
ných záležitostí, vybavovanie korešponĽ
dencie, administratívna pomoc, starostliĽ
vosť o občanov so zdravotným postihnutím
a osoby odkázané na starostlivosť iných
osôb v domácnostiľ
Výsledky:
Činnosť dobrovoğníkov v našich zariadeniĽ
ach i mimo nich bola veğkými prínosom
pre skvalitnenie poskytovaných služiebľ
Dobrovoğníci z radov našich súčasných i
bývalých klientov boli vzorom a príkladom
pre ostatných klientov zariadení v systéĽ
me ich resocializácieľ Preukázali dobré
znalosti prostredia, v ktorom boli zaradení
do služby a tak prispeli k bezproblémovéĽ
mu fungovaniu resocializačného systému
„Cesta k domovu“ľ Priaznivé hodnotenie
práce dobrovoğníkov sme zaznamenali aj
pri výkone služby v oblasti zdravotnej staĽ
rostlivostiľ Na základe týchto skúseností
majú aj Ėalší uchádzači o zamestnanie nieĽ
len z radov našich klientov, ale aj žiadateğov
o prijatie do zamestnania v GréckokatolícĽ
kej diecéznej charite záujem o účasť na
aktivačnej činnosti formou dobrovoğníckej
službyľ Štyria uchádzači o zamestnanie si
vĖaka nadobudnutým zručnostiam a skúĽ
senostiam našli uplatnenie na trhu práce, z
čoho máme veğkú radosť a dobrý pocitľ
Ingľ Anna Kuchtová

P r o j e k to v ý M
Rekonštrukcia objektu
pre Zariadenie sociálnych
služieb Svidník
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu pre
Zariadenie sociálnych služieb Svidník
Od roku 2006 realizujeme vĖaka
inančnej podpore pátra Franca Gattiho, SJ
z Katolíckej talianskej misie vo Švajčiarsku
postupnú rekonštrukciu objektu pre budúce
Zariadenie sociálnych služieb vo Svidníkuľ
V čase od 21ľ – 26ľ 9ľ 2008 navštívil
páter Franco spolu s piatimi priateğmi NadáĽ

cie Alessandra Marzano (venuje sa pomoci
chorým deťom doma alebo v zdravotníckych
zariadeniach Ľ založená na počesť zomreĽ
lej dievčiny) objekt vo Svidníkuľ Prezreli si
postup prác a stretli sa aj s oľ dekanom Mgrľ
Marekom Pulščákomľ Pokračovali Ėalej
návštevou na Ukrajine v Kláštore redempĽ
toristov a naplánovali Ėalší projekt pomoci
detskej nemocnici v Koroleveľ
Následne odcestoval s nimi do švajĽ
čiarskej farnosti Uster zástupca riaditeğa
GK DCH Ingľ Eduard Malatinec a oľ Juraj
Rak, CsSR z Ukrajiny (27ľ 9ľ – 1ľ 10ľ 2008) s
cieğom posilnenia Ėalšej spolupráceľ
Čo plánujeme na budúci
rok:
Ľ v roku 2009 by sme chceli
ponúknuť v nových priestoĽ
roch 1ľ poschodia sociálne
poradenské služby pre ğudí
na okraji spoločnosti, prípľ
chránené dielne pre starĽ
ších ğudí a ğudí s ğahkým
stupňom postihnutia
Ľ Ėalším krokom bude otvoĽ
renie denného centra pre
penzistov z farnosti a okolia
Ľ zároveň budeme pripraĽ
vovať projekt Ėalšej rekonĽ
štrukcie objektuľ

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SK

Ingľ Mária Rajňáková
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Rekonštrukcia objektu Centra
poradensko-sociálnych služieb Prešov
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Centra poradenskoĽsociálnych služieb Prešov
Zrealizované práce: skolaudovaných 180 m2 k 31ľ3ľ08, spustenie prevádzky v tejto
časti Centra presťahovaním bývalého Sociálneho centra, pokračovanie zhotovovania
podláh, elektroinštalácie, vodoinštalácie v ostatnej časti Centra na ulici Pod Táborom
33ľ
Náklady: celkovo za rok
2008 cca 1 milľ Sk
Finľ zdroje: 700 tisľ Sk cez
MPSVaR z výťažku lotérií
a iných hier, ostatné práce
zrealizované svojpomocĽ
neľ

_____________________________________________________________
Pokračovanie rekonštrukcie objektu pre Dom sv. Anny
Stará Ľubovňa
VĖaka
inančným
príspevkov v roku 2008
sme podporili Ėalšiu etapu
rekonštrukcie objektu, čo
prispieva k priblíženiu sa
termínu presťahovania detí
a zamestnancov do nového
zariadeniaľ V rozšírených
priestorových
podmienĽ
kach budeme môcť realizoĽ
vať Ėalšie moderné metódy
práce s hendikepovanými
deťmi a mládežou, ako je
naprľ keramická dielňa,
kanyzterapia a inéľ Tým
podporíme rozvoj hendikeĽ
povanej mládeže, jej plnšiu
participáciu na pracovnom
trhu, dôstojný život a spoĽ
kojnosť ich rodičovľ
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SK
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PhDrľ Dagmar Chanáthová

P r o j e k to v ý
Vianočná zbierka na
Charitu

Operácia Vianočné Dieťa
Názov projektu:
dieťa“

„Operácia Vianočné

Cieğ projektu: je zameraný na deti, ktoré
žijú v sociálne a materiálne núdznych rodiĽ
náchľ Pre mnohé deti je tento darček v kraĽ
bici od topánok často jediným vianočným
darčekom a darca ho prináša s vianočným
posolstvom radostnej správy o narodení
Ježiša Krista, posolstvom lásky, pokoja a
nádejeľ

Termín akcie: 1ľ 12ľ – 7ľ 12ľ 2008
Tradičná akcia v rámci PredvianočĽ
ných trhov na pešej zóne v Prešove s cieğom
propagácie a prezentácie činnosti GréckokaĽ
tolíckej diecéznej charity, evanjelizácie, osloĽ
vovania nových dobrovoğníkovľ Táto akcia
trvala 7 dní, v prepočte 126 hodín, počas
ktorých sa vystriedalo 45 dobrovoğníkov Ľ 22
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blľ
biskupa Pľ Pľ Gojdiča, 18 zo Strednej zdraĽ
votníckej školy svľ Bazila Veğkého, 2 naši
zamestnanci aj so svojimi ratolesťami a 2
bohoslovci, tľ čľ na absolventskej praxi u nás
v rámci svojho voğného časuľ Vyzbieralo sa
12ľ514,50 Skľ
Bohoslovci, ktorí sú u nás na absolĽ
ventskej praxi, boli opäť hlavnými aktérmi
príprav celého projektu – počnúc prípravou
stánku, propagačného materiálu, končiac
pravidelnou donáškou teplého čaju v chladĽ
nom počasí od 10,00 do 18,00 hodľ Ľ toto priĽ
vítali všetci striedajúci sa dobrovoğníciľ
Počas zbierky bola vynikajúca spoĽ
lupráca s dobrovoğníkmi Ľ seminaristami,
študentkami Strednej zdravotníckej školy
svľ Bazila Veğkého, nové tváre, nové podneĽ
ty, každoročne obohacujúca skúsenosť pre
obe stranyľ
Všetkým patrí úctivé Pán Boh zaplaťľ
PhDrľ Dagmar Chanáthová

Z histórie:
Od roku 1993 americká kresťanská nadáĽ
cia „SAMARITAN´S PURSE INTERNATIĽ
ONAL“ pod vedením Franklina Grahama
koordinuje zber a distribúciu vianočných
darčekov v krabiciach od topánok pre
chudobné deti po celom sveteľ Projekt má
názov „Operácia vianočné dieťa“ľ Každá
krabica plná prekvapení je darovaná deťĽ
mi Ľ rodinami z mnohých bohatých krajín
svetaľ Pre chudobnejšie európske krajiny
sú tieto darčekové krabice pripravované
a zhromažĖované v regionálnych skladĽ
och v Nemecku, Švajčiarsku a Anglickuľ V
rámci Európy tento projekt koordinuje spoĽ
lupracujúca nadácia „GESCHENKE DER
HOFFNUNG eľ Vľ“ so sídlom v Berlíneľ
Súčasnosť:
Pre rok 2008 Európsky výbor nadácie „GesĽ
chenke der Hoffnung“ so sídlom v Berlíne
schválil pre Slovensko štyri kamióny Ľ asi
28 tisíc kusovľ V krabiciach od topánok sa
nachádzajú hračky, hygienické potreby,
školské pomôcky, sladkosti, oblečenie a
rôzne iné darčekyľ Darčekové krabice sú
rozdelené podğa vekových kategórií (zvlášť
pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov): 2 – 4
roky, 5 – 9 rokov, 10 – 14 rokovľ Náklady
na prepravu z Berlína do skladov na SloĽ
vensko hradí už desiaty rok nadácia GesĽ
chenke der Hoffnung, náklady súvisiace s
prevádzkou skladov a distribúciou si hradí
z poplatku 10,ĽSk za jeden odobratý balíĽ
ček odberateğ (distribútor) pri odbere balíčĽ
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kov zo skladuľ
Priebeh realizácie:
V priestoroch pod gréckokatolíckym
Chrámom Matky Ustavičnej pomoci v Starej
Ğubovni sa 12ľ decembra 2008 zišli všetci
zainteresovaní okolo Domu svľ Anny, aby
sme Mikulášskym stretnutím zavŕšili rokľ
Na tohoročné stretnutie prijali pozvaĽ
nie aj primátor Mesta Stará Ğubovňa RNDrľ
Valent Jaržembovský, prednostka MsÚ
PaedDrľ Klaudia Satkeová, riaditeğka ÚPSVaR
JUDrľ Anna Aftanasová, dvaja starostovia z
Novej Ğubovne Jozef Kaleta a Hniezdneho
Ingľ Viktor Selep, odkiağ k nám dochádzajú
detiľ
Povzbudením bol príhovor nášho
nového správcu farnosti otca Mariána PacáĽ
ka a ochota podieğať sa na aktivitách v našom
zariadení, ktorý povedal: “Toto zariadenie
je súčasťou našej farnosti a preto budeme
pokračovať v tom, čo začali naši spolubratia,
a ak bude potreba, pomôžeme aj našimi aktiĽ
vitamiľ“
O malé občerstvenie sa postarali
samotní rodičia detí s požehnaním oľ MariáĽ
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naľ

Mimoriadne bolo to, že sa nám podaĽ
rilo prvý krát pripraviť mikulášsky program, v
ktorom účinkovali naši klienti – deti ako herĽ
ciľ Bola to dlhá a náročná príprava celého
personálu Domu svľ Anny a najmä detíľ Ale
Pán odmenil túto snahu krásnym zvládnuĽ
tím celého programu, z čoho mali nesmiernu
radosť aj samotní rodičia, že to ich deti dokáĽ
zaliľ Povzbudiť ich prišli aj deti z neĖalekej
materskej školy s krátkym programomľ
Na záver sa odovzdávali darčeky
samotným Mikulášom, ale aj pozvanými hosĽ
ťamiľ Oslovila ma výnimočnosť tohoročného
Mikulášskeho stretnutia, kde sme spolu so
správcom farnosti, rodičmi, s malými škôlĽ
karmi, s predstaviteğmi samosprávy ako aj
verejnej správy tvorili jednu veğkú rodinu, kde
všetky deti rovnako prijímajú, ale aj odovzdáĽ
vajú Lásku a radosť aj napriek ich malým
odlišnostiamľ
Vyprosujem hojnosť požehnania pre
všetkých dobrodincov, ktorí s Láskou pripraĽ
vovali a odovzdávali darčekyľ
PhDrľ Dagmar Chanáthová

Mozaika Vzácnych Udalostí

U DA L O S T I

17ľ Ľ 18ľ február 2008 ► záverečné stretnutie projektu EQUAL „Šanca na nový začiaĽ
tok“ vo Vyšných Ružbachoch s cieğom zhodnotenia projektu spolu s národnými partnerĽ
mi (FF Prešovskej univerzity, UPSVAR Sľ Ğubovňa) a nadnárodným partnerom z Poğska
(Bratsvo svľ brata Alberta Wroclaw)ľ
22ľ máj 2008 ► stretnutie zamestnancov GK DCH, priateğov a hostí na tému „Činnosť
GK DCH vo svetle sociálneho učenia cirkvi“ v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského
seminára blľ biskupa PľPľ Gojdiča v Prešoveľ Moleben k blahoslavenému PľPľ Gojdičovi
viedol náš duchový správca oľ Jozef Voskárľ
NasleĽ
dovali príhovoĽ
ry hostí – Ingľ
Pavel SlaninĽ
ka za Sociálnu
komisiu PSK,
Ingľ
StaniĽ
slav Kahanec,
poslanec NR
SR, Mgrľ VlaĽ
dimír CapcaĽ
ra za Komisiu
pre charitatívĽ
nu činnosť pri
GréckokatolícĽ
kom arcibiskupstve v Prešoveľ Hlavný príspevok k téme stretnutia o sociálnom učení
cirkvi v zmysle dokumentov predniesla PhDrľ Dagmar Chanáthováľ Po prestávke vystúĽ
pili koordinátori aktivít so zhodnotením činnosti za uplynulý rokľ
Po diskusii obohatenej skúsenosťami bohoslovcov počas pastoračnej praxe
sme celé stretnutie zakončili Svätou liturgiou s našim duchovným správcomľ
14ľ júl 2008 ► rozlúčkové stretnutie s bohoslovcami Pastoračnej praxe v jedálni Domova
nádeje spolu s rektorom
seminára Mgrľ Markom
Rozkošom a zamestnanĽ
cami Charityľ Stretnutie
prebiehalo v príjemnej
atmosféreľ Celý pastoĽ
račný rok sme zhodnotili
z pohğadu seminaristov
i zo strany vedúcich jedĽ
notlivých aktivítľ Na záver
nasledovalo
spoločné
foto pastoračného ročníĽ
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kaľ Veríme, že spolupráca bude vĖaka oľ rektorovi pokračovať aj naĖalejľ
17ľ júl 2008 ► 1ľ odpustová
slávnosť blľ biskupa Pľ Pľ
Gojdiča v Kaplnke na CDCH
slávená spolu s oľ Jozefom
Voskárom v rodinnej atmoĽ
sfére a skromným občerstĽ
venímľ
Najkrajšia bola spoločná príĽ
prava celej slávnosti upratoĽ
vaním a výzdobou kaplnky
za koordinácie Martina BarĽ
nu, bohoslovca pastoračnej
praxeľ
17ľ – 18ľ september 2008 ► Deň abstinencie a zdravého života – pod záštitou priĽ
mátora mesta Pavla Hagyariho a v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakulĽ
tou Prešovskej univerzityľ Cieğom tohto podujatia je predstaviť problematiku, ktorej sa
Charita na území mesta Prešov venuje, dať dohromady ğudí, ktorí sa rozhodli s týmto
problémom vysporiadať, čo je v dnešnej dobe určitým spôsobom hrdinstvoľ Tiež dať
dohromady tím odborníkov a ğudí, ktorí sú ochotní sa závislým venovať a pomáhať im v
ich snahách o nový životľ
V stredu 17ľ septembra sa začalo oslavovať modlitbouľ Najskôr na slávnostnej
svätej liturgii v Katedrálnom chráme svľ Jána Krstiteğa a následne krížovou cestou HlavĽ
nou ulicou mesta Prešovľ Moderátor hnutia Kruciáta – Oslobodenie človeka Jozef Heske
v homílii zdôraznil, že pokiağ chceme byť skutočne slobodní, máme sa oslobodiť od
svojich závislostíľ Inak nenájdeme šťastie a naplnenie v životeľ Vo štvrtok 18ľ septembra
pokračoval program odborným
seminárom na tému „Alkohol,
drogy, závislosti: čo s nimi?“
a slávnostnou akadémiou na
pôde Gréckokatolíckej teoloĽ
gickej fakulty Prešovskej uniĽ
verzityľ Seminár i akadémia
sa niesli v znamení projektu
GK DCH s názvom „ResoĽ
cializačný systém Cesta k
domovu“, ktorého odborným
garantom je Docľ PhDrľ Jozef
Kredátus, PhDľ
Jednotlivé prednášĽ
ky z odborného seminára sú
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Mozaika Vzác
zostavené v zborníku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie na Centre diecéznej charity v
Prešoveľ
Slávnostnou akadémiou hostí už tradične sprevádzala Martina Poláková a hosťujúci
účinkujúci: Martin Michelčík, Free Voices a Farsaľ Účastníci akadémie sa tiež viac dozveĽ
deli o projekte „Resocializačný systém Cesta k domovu“, ktorý predstavil jeho koordiĽ
nátor Ingľ Branislav Božekľ Súčasťou akadémie je každoročné odovzdávanie plakiet za
abstinenciuľ Doteraz najvzácnejšou je zlatá udelená plaketa za 14 rokov abstinencieľ
Jednou z ocenených zlatou plaketou bola aj pani Milka: „Keby som sa mohla rozhodnúť
znova, možno by to abstinencia nebolaľ Ale žila by som tak, aby som nepotrebovala
abstinovaťľ Ale pokiağ by som žila tak, ako som žila pred dvanástimi rokmi, tak jednoĽ
značne by to bola abstinenciaľ“
Pomoc závislým ğuĖom tak na Charite nekončí usporiadaním Dňa abstinencie a
zdravého životaľ Tento deň je skôr na upriamenie pozornosti verejnosti na túto probleĽ
matikuľ
12ľ november 2008 ►
1ľ výročie posviacky
Kaplnky blľ Pľ Pľ Gojdiča na CDCH za účasti oľ
Jozefa Voskára, zamestĽ
nancov, priateğov, bohoĽ
slovcov – bývalých a
súčasných účastníkov
pastoračnej praxe a
slávnostného kazateğa
oľ Mgrľ Marka Rozkoša,
rektora GréckokatolícĽ
keho kňazského semiĽ
nára blľ Pľ Pľ Gojdiča v
Prešove
18ľ – 24ľ november 2008 ► účasť na 83ľ Francúzskych sociálnych týždňoch v Lyone
vo Francúzsku na tému „Náboženstvá – hrozba alebo nádej pre naše spoločnosti”ľ Zo
Slovenska cestoval jeden autobus pod vedením Anny Kolkovej z Vydavateğstva LÚČľ
GK DCH zastupoval Lukáš Šoltýs, účastník pastoračnej praxe a Ingľ Mária Rajňáková,
koordinátorka zahraničnej spolupráceľ
V zložitej a menlivej situácii, ktorá charakterizuje naše spoločnosti, činitelia sociĽ
álneho a ekonomického života majú potrebu priestoru pre formáciu, zvažovanie a dialógľ
Sociálne týždne je jedna z takých príležitostiľ Každý rok sa zaoberajú podstatnou témou,
fungujú ako ğudová univerzita kresťanskej inšpirácie prijímajúc okolo 4000 osôb na tri
dni prednášok, debát, výmen a návrhovľ
Takto Sociálne týždne ostávajú verné dlhej tradícii stretnutí, ktoré od ich vytvoĽ
renia v roku 1904 dvomi katolíckymi laikmi starajúcimi sa o to, aby sa sociálna náuka
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cnych Udaostí
Katolíckej cirkvi stala poznaĽ
ná a prenášaná aktuálne do
výchovy, prispeli k zavedeniu
a vypracovaniu kresťanského
sociálneho myslenia, k formáĽ
cii angažovaných kresťanov a
k navrhovaniu opatrení, ktoré
často preberali tvorcovia zákoĽ
novľ
V priebehu posledných
rokov, vĖaka ich zavádzaniu
do siete európskych organizáĽ
cií, Týždne rozhodne zapisujú
svoje snahy do európskeho
rámcaľ
5ľ – 8ľ november 2008 ► účasť na seminári SKCH
podporenom Ministerstvom vnútra SR a IOM – MedĽ
zinárodnou organizáciou pre migráciu na tému
„Porozumieť a konať – obchodovanie s ğuĖmi“ vo
Farnosti svľ Vincenta de Paul Bratislava – Ružinovľ
Vzácne skúsenosti nám na praktických workshoĽ
poch odovzdali srľ Bernadette Sangma a SteffaĽ
no Volpicelli z IOM Rímľ GK DCH zastupovala Ingľ
Mária Rajňákováľ Následne urobila s lektormi semiĽ
nára rozhovor pre pouličný časopis Cestaľ
5ľ december 2008 ► slávnosť svľ Mikuláša s
balíčkami pre 18 detí zamestnancov GK DCH,
zábavný a poučný program na Centre diecéznej
charity pripravili opäť bohoslovci GréckokatolíckeĽ
ho kňazského seminára blľ Pľ Pľ Gojdiča v Prešoveľ
Potom Mikuláš zavítal aj do Útulku Archa na veğké
prekvapenie jej obyvateğovľ
16ľ december 2008 ► Deň otvorených dverí v
Domove nádeje – vydarená akcia, pretože verejĽ
nosť sa mohla oboznámiť so životom a prácou
obyvateğom resocializačného strediskaľ NávštevĽ
níci sprevádzaní terapeutkou Mgrľ Gabrielou ŠosĽ
tákovou a zároveň predsedníčkou Klubu Kahan,
nevedeli, čo majú obdivovať skôr – či vzorný poriĽ
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M O z a i k a V z á c n yc h
U d a l o s t í

adok na izbách alebo pestré výtvory šikovných rúk z pracovnej terapie DONľ Nabudúce
pozývame aj Vás medzi násľ
17ľ december 2008
► Vianočné stretnutie
zamestnancov
v jedálni Domova
nádeje v Prešove so
slávnostným spevom
ĕakovného akatistu
a poĖakovaním za
Božiu priazeň po celý
rokľ Chýbal zástupca
Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva, jeho
otcovské požehnanie
a povzbudenie aj z
dôvodu ťažkej inanĽ
čnej situácie organiĽ
zácieľľ
24ľ 12ľ 08 ► štedrá večera pre klientov v našich zariadeniach DOCH, DON, UTAľ Išlo
nielen o večeru, ale hlavne o spoločné zdieğanie vzácnej chvíle spolu s našim duchovĽ
ným správcom oľ Jozefom Voskárom nielen pre klientov zariadení, ale aj osamelých ğudí
zvonkuľ Nechýbali pripravené skromné darčekové balíčkyľ
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Finančné Hospodárenie

Hospodárenie
Znova dávame podklady do RočenĽ
ky, zas je za nami jeden rok, zastavili sme sa
na kúsok, aby sme zhodnotili uplynuléľ VeğĽ
mi rýchlo to ubehlo na ekonomickom úseĽ
ku, myslím, že ešte rýchlejšie ako doposiağľ
Jedna služba skončila, iná pribudla, práca
zostalaľ V súvislosti s tým mi napadajú slová
nášho Pána: „Žatva je síce veğká, ale robotĽ
níkov je máloľľľ“ Práce je čoraz viac, robotĽ
níkov však už menej aj preto, že nemôžeme
ponúknuť mzdy, ktoré by motivovali Ėalších
ğudíľ Tí, ktorí sú za „vec“ zapálení a zotrvávaĽ
jú tu napriek nízkym mzdám, sú tiež živiteğmi
rodínľ Dokedy budú vládať ísť takto Ėalej? Je
veğmi potrebĽ
né hovoriť o
ťažkostiach v
tejto službe,
aby si verejĽ
nosť uvedoĽ
mila, že bez
ğudí to nejdeľ
Na
ekonoĽ
m i c k o m
oddelení
snáĖ najviac
pociťujeme
nedostatok
inancií, preĽ
tože z tých,
ktoré
priĽ
chádzajú,
stále nedoĽ
kážeme pokryť to, čo sa čoraz viac vyžadujeľ
Písať o tom, že je to náročné, už snáĖ ani nie
je potrebné, pretože sa už opakujem Ľ dokeĽ
dy budeme vládať ísť takto Ėalej? Apelujem
na verejnosť, aby zas jednoduchí ğudia apeĽ
lovali na tých, ktorí môžu pomôcťľ Náklady
v číslach sú uvedené v tabuğkách nižšie, ale
určite nevyjadrujú v plnej miere prácu, ktoĽ
rá bola za tento rok vykonaná, koğko naši
zamestnanci do toho vložiliľ Príspevky na
našu činnosť sa prakticky nezmenili, zdroje
zostali, aj keĖ náklady išli hore, takže už nie
je nóvum, že pokračujeme v strateľ PSK tvorí
každoročne najväčšiu časť príjmov, keĖ to
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však percentuálne vyjadríme, je to 54,6 ď,
a Ėalšie zdroje, tľ jľ Protidrogový fond, Fond
sociálneho rozvoja, 2 ď daní, podpora od
slovenských a zahraničných partnerov sú na
začiatku roka vždy neistéľ Príjmy z 2ď z daní
sa oproti roku 2007 znížili o čiastku 32 tisľ
Sk, k čomu mohlo prispieť aj to, že najnižšia
odvedená daň podğa zákona musela byť
vyššia ako 100,Ľ Skľ Týmto chceme povzbuĽ
diť všetkých občanov, aby rozhodovali sami
o svojich peniazoch, a tým podporili organiĽ
zácie, ktoré si vyberú a tak sa stanú účastníĽ
kmi budovania Božieho dielaľ
Celkový počet zamestnancov v GK
DCH
za
rok 2008
bol 61, z
toho 6 žien
na materĽ
skej dovoĽ
l e n k e ,
priemerĽ
ný počet
zamestĽ
nancovi
bol 51, ku
koncu roka
2008 bolo
zamestnaĽ
ných
48
zamestĽ
n a n c o v,
spolupraĽ
covalo s nami 31 ğudí externe na základe
Dohôd o pracovnej činnosti, Dohôd o vykoĽ
naní prác a Dohôd o brigádnickej práci štuĽ
dentovľ
Ku koncu apríla 2008 sme ukončiĽ
li projekt “Šanca na nový začiatok” v rámci
ESF Ľ výzvy Iniciatívy spoločenstva EQUAL,
refundácie vynaložených prostriedkov prišli
však až v decembri 2008, pričom záverečná
platba ešte stále nie je uhradenáľ Činnosť
Sociálnych centier sme však zachovali s
veğkými ťažkosťami v zmysle Zákona o sociĽ
álnej pomoci aj pre rok 2009ľ
Helenka Kaššayová

Finančné Ho
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Správa Nezávislého Auditora

Správa Nezávislého Auditora
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Spolupracujúce Organizácie
a Jednotlivci, Darcovia

Spolupracovníci
► Prešovský samosprávny kraj, sociálny odbor,

Prešov
► NEFO PSK, neinvestičný fond, Prešov
► Mesto Prešov, sociálne oddelenie
► Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Bratislava
► Protidrogový fond, Bratislava
► Generálny sekretariát výboru ministrov pre
drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava
► Nadácia Slovenskej sporiteğne Bratislava cez
Slovenskú katolícku charitu
► Dopravný podnik mesta Prešov, aľsľ
► Nadácia Pontis, Bratislava
► Nadácia Prameň, Bratislava
► Nadácia SOCIA, Bratislava
► ÚPSVaR Prešov
► ÚPSVaR Stará Ğubovňa
► ÚPSVaR Bardejov
► PhDrľ Marko Rozkoš, PhDľ, rektor KňazskéĽ
ho seminára blľ biskupa PľPľ Gojdiča Prešov
► ThDrľ Ğubomír Petrík, PhDľ, kancelár a hovorĽ
ca Archieparchie Prešov
► Mgrľ Peter Tremko, protopresbyter v Snine
► Mgrľ Daniel Šarišský, presbyter farnosti SniĽ
na
► Mgrľ Marek Pulščák, protopresbyter vo SvidĽ
níku
► ThDrľ Vansač Peter, PhDľ, presbyter farnosti
► Svidník – Záhradná
► ThLicľ Pacák Marián, CSsR, presbyter farĽ
nosti Stará Ğubovňa
► Mgrľ Michal Onderko, protopresbyter v
Humennom
► Docľ ThDrľ Marek Petro, PhDľ, cenzor
► Mgrľ Vladimír Capcara, člen Komisie pre chaĽ
ritatívnu činnosť pri ABU Prešov
► Mgrľ Vasiğ Feckanič, člen Komisie pre chariĽ
tatívnu činnosť
► Mgrľ Mária Kuchtaninová, členka Komisie pre
charitatívnu činnosť
► JUDrľ Anna Aftanasová, riaditeğka ÚPSVaR v
Starej Ğubovni
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► PhDrľ Alena Krištofíková, riaditeğka ÚPSVaR

Prešov
► Mgrľ Anna Lazorčáková, riaditeğka odboru
socľ vecí a rodiny ÚPSVaR v Starej Ğubovni
► Ingľ Miroslav Redaj, riaditeğ odboru služieb
zamestnanosti ÚPSVaR v Starej Ğubovni
► Ingľ Maroš Šatný, PSK, vedúci socľ odboru
► JUDrľ Katarína ĕurčanská, zástupkyňa priĽ
mátora mesta Prešov
► Mgrľ Marián Bača, vedúci Odboru sociálnych
služieb mesta Prešov
► Ingľ PISARČÍK Jozef – KľAľIľSľ, Stará ĞubovĽ
ňa
► Ingľ Ivan Fedorko – FEDSTAV, Stará ĞubovĽ
ňa
► MUDrľ Jana Priputníková, NZZ Ľ detská neuĽ
rológia, Stará Ğubovňa
► Mgrľ Alena Chomiščáková, klinický psyĽ
chológ, Stará Ğubovňa
► Ingľ CAPKO Jozef Ľ Concept , Svidník
► Ingľ Michal Gondek, GAS – MG, spolľsľrľoľ,
Svidník
► Ingľ Vimpel Daniel, Charita Apoštolskej cirkvi
na Slovensku, Bratislava
► Dušan Šajgal, Sociálna poisťovňa Prešov
► Mária Duplinská, Sociálna poisťovňa Prešov
► Marta Pavlenová, Sociálna poisťovňa PreĽ
šov
► Mgrľ Miroslav Pekár, riaditeğ Alianz – SlovenĽ
ská poisťovňa, pobočka Prešov
► Dominika Čechová, Allianz – Slovenská
poisťovňa, pobočka Prešov
► Docľ PhDrľ Jozef Kredátus, PhDľ, Kežmarok,
supervízor RS CKD
► Promľ Psychľ Viera Mosejová, Prešov, odborĽ
ný garant RS CKD
► Ingľ Matúš Murajda, honorárny konzul
► Ingľ Ğudovít Krempaský, Stará Ğubovňa
► RNDrľ Marcela Dobešová, Žilina
► Ingľ Magdaléna Feniková, Bratislava
► JUDrľ Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
► Jozef Kaleta, starosta obce Nová Ğubovňa

Spoluprac ujúce Organizác
► Ingľ Viktor Selep, starosta obce Hniezdne
► Mgrľ Juraj Chamila, starosta obce Kyjov
► RNDrľ Valent Jaržembovský, primátor mesta

Stará Ğubovňa
► Ingľ Štefan Milovčík, primátor mesta Snina
► Ingľ Michal Bartko, primátor mesta Svidník
► MUDrľ Vladimír Kostilník, primátor mesta
Humenné
► METAL COMPLEX, sľrľoľ, Prešov
► Ekoprim, Prešov
► NEXT Predaj, Servis, Prešov
► Domov dôchodcov, Prešov
► Dexia banka Slovensko, Prešov
► SAIA, Prešov
► PSI Šariš, Prešov
► IFOsoft, Prešov
► Slobyterm, sľrľoľ, Stará Ğubovňa
► Lux Prešov, sľrľoľ, Prešov
► Marton servis, Prešov
► Fecupral, sľrľoľ, Veğký Šariš
► Mastaf sľrľoľ, Sabinov
► Datapress, Prešov
► Ingľ Miloš Ryník, Prešov
► Ingľ Pavel Slaninka, Prešov
► Ingľ Miroslav Perignáth, Prešov
► Ingľ Stanislav Goban, Prešov
► Ingľ Juraj Hurný, Prešov
► Ingľ Milan Laca, Prešov
► Ján Kováč, Prešov
► Mgrľ Ğuboš Klimek, Prešov
► Ján Komár sľhľrľ, Drienov
► Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práĽ
ce svľ Alžbety,nľ oľ, Ústav socľ vied a zdravotĽ
níctva blľ Pľ Pľ Gojdiča, Prešov
► Inštitút Ėalšieho vzdelávania socľ pracovníĽ
kov, Bratislava
► Katolícka univerzita v Ružomberku, TF študijĽ
ný program socľ práca, detašované pracovisĽ
ko Sľ Ğubovňaľ
► Stredná odborná škola svľ Klementa HofĽ
bauera v Podolínci
► Špeciálna základná škola svľ Klementa HofĽ
bauera, Podolínec
► Mgrľ Zdena Petríčková, riaditeğka Špeciálnej
základnej školy v Starej Ğubovni

► Srľ PhDrľ Mária Andrea Lopatová, OSBM, riaĽ
diteğka SZŠ svľ Bazila Veğkého Prešov
► Odborné učilište internátne, Stará Ğubovňa
► Základná škola, Podsadek
► MUDrľ Mária Zubeková, Prešov
► MUDrľ Ğudmila Ligusová, Prešov
► MUDrľ Mária Hrušková, Prešov
► MUDrľ Ema Gurková, Prešov
► MUDrľ Monika Tomečková, Prešov
► MUDrľ Mária Hricová, Prešov
► MUDrľ Eva Obalová, Prešov
► MUDrľ Helena Kovağová, Prešov
► MUDrľ Ryniková, Prešov
► MUDrľ Cenigová Mária Anna
► MUDrľ Mária Jacková, Prešov
► MUDrľ Kornélia Bujňáková, Sabinov
► MUDrľ Gabriela Gašperiková, Sabinov
► MUDrľ Mária Kuchárová, Sabinov
► MUDrľ Mária Ondrejčáková, Sabinov
► MUDrľ Ğubomír Roják, Sabinov
► MUDrľ František Čillík, Sabinov
► MUDrľ Helena Grigerová, Sabinov
► MUDrľ Mária Talianová, Sabinov
► MUDrľ Stanislav Bôžik, Snina
► MUDrľ Nadežda Kunecová, Snina
► MUDrľ Jozef Homza, Snina
► MUDrľ Silvia Homzová, Snina
► MUDrľ Bernarda Antolíková, Snina
► MUDrľ Rudolf Citarjak, Snina
► MUDrľ Marián Komár, Snina
► MUDrľ Slavko Minčič, Snina
► MUDrľ Mária Minčičová, Snina
► MUDrľ Monika Rybakovová, Snina
► MUDrľ Ğudmila Varšaniková, Snina
► MUDrľ Peter Makara, Snina
► Všeobecná zdravotná poisťovňa, Krajská
pobočka Prešov
► Union zdravotná poisťovňa aľsľ, Bratislava
► APOLLO zdravotná poisťovňa, aľs, Pobočka
Michalovce
► DÔVERA zdravotná poisťovňa, aľsľ, Krajská
pobočka Prešov
► Spoločná zdravotná poisťovňa, aľsľ, PobočĽ
ka Prešov
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ciea Jednotlivci, Darcovia
► Úrad pre dohğad nad zdravotnou starostliĽ

vosťou, Pobočka Prešov
► HARTMANN Ľ RICO spolľ s rľ oľ, Bratislava
► MED ART,sľrľoľ, Prešov Ľ Malý Šariš
► Slovenská komora sestier a pôrodných asisĽ
tentiek, Bratislava
► Sekcia ADOS Slovenskej komory sestier a
pôrodných asistentiek, Bratislava
► Regionálna komora Slovenskej komory sesĽ
tier a pôrodných asistentiek v Prešove
► Ingľ Miloš Ryník, Prešov
► Ingľ Pavel Slaninka, Prešov
► Ingľ Miroslav Perignáth, Prešov
► Ingľ Stanislav Goban, Prešov
► Ingľ Juraj Hurný, Prešov
► Ingľ Milan Laca, Prešov
► Ján Kováč, Prešov
► Mgrľ Ğuboš Klimek, Prešov
► Ján Komár sľhľrľ, Drienov
► AA klub, Rymanow, Poğsko
► RISEN, Prešov
► ASCEND, Prešov
► Krízové stredisko, Prešov
► Návrat, Prešov
► Inštitút Krista Veğkňaza, Žakovce
► Relevant, nľoľ Prešov
► Tobiáš, oľzľ, Prešov
► SYNAPSIA Prešov
► Redakcia Slovo, Prešov
► Tibor Bodák, Prešov
► Prešovský večerník
► Tlačová kancelária KBS, Bratislava
► Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov,
Prešov
► Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, PreĽ
šov
► Združenie abstinentov Slovenska, Rohožník
► Detské centrum PRE TEBA, nľoľ, Prešov
► Sekretariát SKCH, jednotlivé DCH a ADCH a
ich zariadenia
► Monsľ Štefan Sečka
► Franco Gatti, SJ
► Ján Ščecina
► Ján Kormaník
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► Dezider Jacko
► Róbert Fekety
► Adam Pavol
► Daniela Baranová
► Zuzana Takáčová
► Ján Toth
► Štefan Michalič
► Anna Kijovská
► Ján Choma
► Marek Biescad
► Anton Smolko
► Mária Rajnišová
► darcovia svojich 2ď z daní

veriaci gréckokatolíckych farností v rámci zbierĽ
ky na charitu v chráme 2x ročne
bohuznámiľľľ

ĕakujeme našim vzácnym spolupracovníkom, dobrodincom, darcom, bez ktorých
pomoci by sme nemohli Ėalej slúžiťľ Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým, na ktorých sme nedopatrením zabudliľ

Záver

Záver
Milí naši dobrodinci a ğudia dobrej vôle!
Charitaľľľ Pojem, ktorý v dnešnej
dobe u mnohých ğudí vzbudzuje rešpekt
a úctuľ O tom čo znamená, by zrejme
najlepšie vedeli rozprávať práve tí, ktoĽ
rých sa dotkla veğmi konkrétnym a neoĽ
pakovateğným spôsobom Ľ pomocou,
keĖ sa ocitli v núdzi životaľ
Cieğom jej činnosti nie je len akáĽ
si dobročinná pomoc v zmysle sekulariĽ
zovanom a dnes často opakovanom, ale
práve naopakľ Jeho chápanie v pravej
múdrosti ukrýva spojenie Boha a čloĽ
veka, spojenie vertikálnej a horizontálnej
dimenzieľ Pomocou a advokáciou chuĽ
dobných sa Charita snaží o hğadanie,
ale i poskytnutie pomoci a úcty človeĽ
ku, možnosti na sebaurčenie, solidarity
medzi zdravými a chorými navzájom,
či pozdvihnutie hodnoty a dôstojnosti
človekaľ Jej cieğom je sprostredkovanie
pravého a jediného zmyslu života každéĽ
ho človeka, ktorým je Boh uzdravujúci
ğudské slabosti a chorobyľ
Činnosť Gréckokatolíckej dieĽ
céznej charity bola obnovená v roku
1991, a teda 1ľ septembra 2008 uplynuĽ
lo už úctyhodných 17 rokovľ V jej začiatĽ
koch išlo najmä o hğadanie ciest či uplatĽ
nenie tvorivej energie ğudí otvorených
pre službu núdznym tak, aby sa mohla
činnosť prvej sociálnej služby zahájiť vo
februári 1992ľ Bolo ňou dnes už v rámci
projektu „Resocializačný systém Cesta
k domovu“ fungujúce Sociálne centrum,
ktoré od začiatku svojho vzniku pôsobilo
pod názvom „Príjem núdznych“ľ
Spočiatku sa rozvíjala v dvoch
líniách, tou prvou bola dobrovoğnícka
línia prostredníctvom činnosti tzvľ FarĽ
ských charít Ľ spoločenstiev ochotných
dobrovoğníkov, pričom prvé iniciatívy
vznikli v roku 1994ľ Neskôr však táto
začala zaostávať za profesionálnou a
postupne bola utlmenáľ V profesionálnej
línii vznikali CharitatívnoĽsociálne centrá,

Charitatívna služba v rodinách, neskôr i
ústavné zariadeniaľľľ Dnes sa táto línia
zameriava najmä na resocializačnú a
reintegračnú pomoc osobám bez domoĽ
va a závislým v ojedinelom projekte
svojho druhu v rámci Slovenskej repubĽ
liky pod názvom Resocializačný systém
Cesta k domovuľ Tak, ako sa v súčasnej
dobe realizuje, predstavuje komplexný
model pomoci týmto ğuĖomľ
ĕalšou cieğovou skupinou sú deti a
mládež s kombinovaným postihnutím
prostredníctvom starostlivosti Domu svľ
Anny v Starej Ğubovniľ Snahou je najmä
ich integrácia prostredníctvom nácvikov
sebaobslužných, kognitívnych a pracovĽ
ných zručnostíľ Projekt sociálnej prevenĽ
cie a sociálneho poradenstva pre ťažko
zdravotne postihnuté deti a mládež v
okrese Stará Ğubovňa sa zasa zameriaĽ
va na zmiernenie ich viditeğných porúch
správania ako i zaradenie medzi zdravú
populáciuľ
Sociálne centrá v Humennom, Snine a
Svidníku pomáhajú dospelým osobám
v sociálnej núdzi vzniknutej v dôsledku
veku, ťažkého zdravotného postihnutia,
nezamestnanosti alebo sociálnej nepriĽ
spôsobilostiľ Zameriavajú sa pritom na
vybavovanie osobných a iných doklaĽ
dov, štátnych sociálnych dávok, pomoc
pri písaní životopisov a motivačných lisĽ
tov u nezamestnaných, spoluprácu so
zamestnávateğmi, ale i rekvalifikačné
kurzy či vzdelávanie klientovľ
Agentúry domácej ošetrovateğskej staĽ
rostlivosti v Prešove, Sabinove a Snine
poskytujú svoju komplexnú odbornú
ošetrovateğskú starostlivosť v prirodĽ
zenom sociálnom prostredí pacientaľ
Cieğom charitatívnej služby v rodinách
je zasa opatrovateğská starostlivosť o
starých, chorých a opustených ğudí v
ich prirodzenom prostredí obohatená
o duchovný rozmer pri zabezpečovaní
životných úkonov a prác v domácnosti,
kontaktu so spoločenským prostredím
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sprievodomľ
Medzi Ėalšie aktivity v roku 2008 roku
patrila humanitárna pomoc oblastiam
postihnutým povodňami a prírodnými žiĽ
vlami, k jednorazovým Vianočné akcie a
Mikulášske balíčky, Vianočná zbierka na
pešej zóne v Prešove, vzdelávacie proĽ
gramy pre pracovníkov charity a mnohé
inéľ
Rok 2008, ktorý je už nenávratne za nami,
nebol z hğadiska služieb poskytovaných
Gréckokatolíckou diecéznou charitou
výnimočnýmľ Podarilo sa nám v tomto
roku aj s Vašou duchovnou, materiálnou
alebo finančnou podporou poslúžiť viac
ako 1400 ğuĖom, ktorí sa ocitli v nejakej
núdzi životaľ Uvedenú pomoc poskytlo
priamo alebo nepriamo 48 interných,
31 externých zamestnancov Charity, 59
dobrovoğníkov, 54 študentov na praxi
a 5 bohoslovcov v rámci pastoračného
ročníkaľ 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 pretváraťľ
A tak ak pomôžeme, alebo zachránime
čo len jedného človeka, zachránime celý
svetľľľ
Žiağ opätovne, napriek uvedenému
musím konštatovať, že ani tento rok nám
nepriniesol väčšie istoty pre našu existenĽ
ciu v poskytovaní charitatívnych služiebľ
Ba práve naopak, lebo v súvislosti so
schválením nového Zákona o sociálnych
službách môže dôjsť k redukcii služieb
poskytovaných zariadeniami Slovenskej
katolíckej charity na Slovenskuľ
Načŕta sa nám otázka: “Naozaj k tomu
dôjde?” OdpoveĖ je v Božích rukáchľ
My však môžeme poskytnúť svojmu
okoliu konkrétny prejav milosrdenstva
či ğudskej spolupatričnosti hoci aj drobĽ
ným skutkom v situácii, do ktorej sme
povolaníľ
Zároveň Vám týmto vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať za akúkoğvek podporu,
ktorú ste nám počas uplynulého roka
prejavili a prajem nám všetkým, aby sme
príležitosti na konanie dobra vždy naplĽ
no využili aj počas roka 2009ľ
PhDrľ Peter Valiček,
riaditeğ GK DCH
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Nachwort
Liebe Wohltäter und Menschen guten
Willens!
Caritasľľľ Ein Wort, das bei manĽ
chen Leuten in den heutigen Tagen
Respekt und Ehrfurcht abfordertľ Aber
was es wirklich bedeuted, darüber
könnten am besten gerade diejenigen
erzählen, die es sehr konkret erfahren
haben – die eine Unterstützung in ihrer
Lebensnot erhalten habenľ
Ein Ziel der Caritasdienste ist
nicht nur – wie heute oft wiederholt Ľ eine
wohltätige Hilfe im säkularisierten Sinne,
sondern auch im spirituellen Sinnľ Die
Verbindung von Gott und Mensch, die
Verbindung von Vertikale und HorizontaĽ
le zu verstehen und zu leben ist die echte
Weisheitľ Und diese indet sich auch in
der Arbeit der Caritasľ
Durch die Hilfe und die Unterstützung der
Armen bemüht sich die Caritas, den MenĽ
schen bei der Suche und dem Finden
von Würde, Möglichkeiten der SelbstĽ
bestimmung und Solidarität zwischen
den Gesunden und Kranken zu einem
menschenwerten Leben zu begleitenľ
Das Ziel der Caritas ist es, den echten
und einzigen Lebenssinn zu vermitteln,
und dies ist Gott, der alle Schwächen der
Menschen und deren Krankheiten heiltľ
Die Tätigkeit der GriechischĽkathoĽ
lischen Diözesancaritas wurde im Jahre
1991 begründet, am 1ľ September 2007
besteht dieses Engagement damit schon
seit achtbaren 17 Jahrenľ Am Anfang
ging es um das Suchen eines neuen
Weges und um die kreative Nutzung der
Energie und der Begeisterung von MenĽ
schen, die offen für den Armendienst
warenľ Der erste konkrete soziale Dienst
wurde im Februar 1992 begonnenľ DieĽ
ser wurde „Armenaufnahme“ genannt
und ist heute unter dem Name „SozialĽ
zentrum“ ein wichtiger Bestandtteil des
Projektes „Resozialisierungsystem Ľ Weg
nach Hause“ľ

Nachwort
Ursprunglich wurde diese Tätigkeit für
2 Handlungsebenen entwickeltľ Auf
der ersten begannen kleine Gruppen
von Freiwilligen 1994 als sogenannte
„Pfarrcaritas“ zu werken, wobei deĽ
ren Tätigkeit später wieder eingestellt
wurdeľ Auf der zweite – professionelĽ
len Ľ Ebene entstanden CaritativĽSoziĽ
alĽZentren, Mobile Sozialdienst in den
Familien, später auch AnstaltseinrichĽ
tungenľ
Heute wird auf dieser professionelĽ
len Ebene verstärkt auf die ResoziĽ
alisierung und Reintegrationhilfe für
(DrogenĽ) Abhängigen und ObdachĽ
losen abgezieltľ Dieses in der SloĽ
wakei einzigartige Projekt „ResoziaĽ
lisierungsystem „Weg nach Hause“
ist ein umfangreiches und komplexes
Selbsthilfemodelľ
Weitere Zielgruppen der Arbeit sind die
Kinder und Jugendlichen mit MehrfacĽ
hbehinderungen, die im Tageszentrum
„Haus der hlľ Anna Stara Ğubovňa“
gepflegt werdenľ Das Fachpersonal
bemüht sich dort sehr um die IntegraĽ
tion der Kinder durch das Einüben von
selbstverantwortlichen und selbständiĽ
gen Tätigkeiten und kognitiven sowie
Arbeitshandfertigkeitenľ Das Projekt
der Sozialprävention und SozialberaĽ
tung für schwer behinderte Kinder und
Jugendliche im Bezirk Stará Ğubovňa
ist auf die Verminderung des sichtĽ
baren Störverhaltens aber auch auf
die Eingliederung in die „NormbevölĽ
kerung“ ausgerichtetľ
Die Sozialzentren in Humenne, SniĽ
na und Svidnik unterstützen ErwachĽ
senen in sozialer Not, die auf Grund
des Alters, schwerer Behinderungen,
Arbeitslosigkeit oder fehlender SoziaĽ
lanpassungen erstanden istľ Sie konĽ
zentrieren sich auf die Sicherung und

Organisation der grundlegendsten
Lebensvoraussetzungen, wie zľBľ um
die Widerbeschaffung nötiger DokuĽ
menten (zľ Bľ eines PersonalausweiĽ
ses), um Gesundheitsversicherung,
Erhalt von staatlichen Sozialleistungen,
Hilfe beim Verfassen von Lebenslauf
und Motivationsbriefen für die ArbeitĽ
splatzbewerbungľ Dabei besteht eine
wichtige Kooperation mit den ArbeiĽ
tgebern und es werden RequalifizieĽ
rungskurse oder Klientenschulungen
angebotenľ
Die Agenturen der Hauskrankenpflege
in Prešov, Sabinov und Snina bieten
eine komplexe Fachkrankenpflege in
der gewohnten Sozialumgebung des
Patienten anľ Das Ziel des Mobilen
Sozialdienstes ist die Pflege der Alten,
Kranken und Alleinstehenden in der
natürlichen Umgebung und das ErlerĽ
nen basaler lebenswichtiger HandgrifĽ
fe und Tätigkeiten, bereichert durch
die spiritualen Dimensionľ Dabei soll
nicht nur die Haushaltsarbeit gesichert
werden sondern auch Ľ durch BegleiĽ
tungen ausserhalb der Wohnung Ľ der
Kontakt zur gesellschaftlichen UmgeĽ
bung gefördert werdenľ
Zu anderen Aktivitäten, die wir im Jahre
2008 durchgeführt haben, gehörte die
humanitäre Nothilfe für die Menschen
in Gebiete mit Überschwemmungen
und Unwettern, die gestalteten WeiĽ
hnachtsabende und Nikolauspaketen,
die Weihnachtssammlung in der FussĽ
gängerzone der Stadt Prešov, die WeiĽ
terbildungsprogramme für die CariĽ
tasmittarbeiter und MitarbeiterInnen
und vieles andere mehrľ
Das Jahr 2008 war für uns und unseĽ
re Tätigkeiten eine schwierige Zeit,
es fehlten uns Ressourcen und MögĽ
lichkeiten, so zu helfen wie wir es uns
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gewünscht hättenľ Es war uns aber
möglich, mit Ihrer Hilfe spirituell,
finanziell oder materiell mehr als 1400
Leuten in unteschiedlichen NotsituatiĽ
onen zu helfenľ
Diese Hilfe wurde direkt oder indirekt
durch 48 internen und 31 externe
Mitarbeiter, 59 Freiwillige, 54 StudenĽ
ten auf dem Fachpraxis und 5 SemiĽ
naristen auf der Pastoralpraxis realiĽ
siertľ Es ist schwer zu sagen, ob diese
Arbeit genug war oder zu wenig, aber
ein weiser Mann hat gesagt – im jeden
Mensch ist die ganze Welt verborgen,
weil er diese Welt sehen, erkennen
und umgestalten kannľ Wenn wir also
einen Menschen retten, dann retten
wir die ganzen Weltľľľ
Leider muß ich wiederum feststellen,
dass dieses Jahr uns keine grösĽ
sere Sicherheit für unsere Existenz
in den Caritasdiensten gebracht
hatľ Das Gegenteil ist eher der
Fall, da im Zusammenhang mit der
Verabschiedung des neuen Gesetzes
über Sozialdiensten es zur ReduzieĽ
rung der durch die CaritasinrichtunĽ
gen angebotenen Sozialdiensten in
der ganze Slowakei kommen könnteľ
Die Frage zeichnet sich immer stärker
ab, ob es dazu wirklich kommen wird?
Wir kennen diese Antwort nicht, sie
liegt in Gottes Händenľ Wir aber könĽ
nen in unserer Umgebung einen konĽ
kreten Ausdruck der Barmherzigkeit
leben und anbieten, mit einer kleine
Tat in der Situation, wo wir gerufen
sind!
Gleichzeitig will ich Ihnen ein herzĽ
lichen Dankeschön für jede UnterĽ
stützung aussprechen, die Sie uns im
vergangenen Jahr gegeben habenľ
Ich wünsche uns allen daß wir die
Gelegenheiten für das Gute auch im
Jahre 2009 immer wieder mit voller
Energie wahrnehmen werden!
PhDrľ Peter Valicek,
Direktor der GKDC
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Conclusion
Dear benefactors and men of goodĽwill!
Charity organizationľľľAn expresĽ
sion that evokes nowadays the respect
and esteem in manyľ Only those who
have been touched by the particular and
unique care of this organization Ľ the help
to destitute people and persons in need
Ľ may acknowledge its messageľ
The aim of Charity is not to offer a
kind of secular and repeated wellĽdoing
or philanthropyľ Conversely, its purpose
is accomplished in true wisdom of uniĽ
ting the God and the man, uniting the
vertical and horizontal dimensionľ In offĽ
ering the help and advocating the poor,
this charitable organization is trying to
seek and provide the help, the support,
the esteem, the possibility to ind one´s
selfĽdetermination, the mutual solidariĽ
ty among the healthy and the sick and
to enhance human´s dignity and valueľ
Its goal is to give only true sense of life
which is God that heals people’s weakĽ
ness and illnessesľ
The activities of Greek Catholic
Diocese Charity were reopened in 1991ľ
On September 1st 2008 we celebrated
17 years passed from that new startľ At
our very beginning, the primary aim was
to ind the means how to continue in runĽ
ning our organization and to seek for the
active, creative people with dedication to
the ministryľ It was mainly due to theĽ
se circumstances that our organization
was able to start the irst social work in
February, 1992ľ Our activities resulted
in the opening of the advisory and help
centre called „ Admission of the destitute
(needy) people “ľ The name of the cenĽ
tre was later changed to “Social Centre”
and it was integrated into current project
„ Road to Home Ľ System for social reinĽ
tegration and reĽadaptation “

Conclusion
Our very irst work has been deveĽ
loped in two dimensionsľ First, we targeted
the establishment of voluntary help thĽ
rough the soĽcalled „ Parish Charity AssoĽ
ciations” – the society of willing volunteers
– with the irst activities started in 1994ľ
The voluntary help has been later replaced
by professional help and thus, ceasedľ
After replacing the voluntary help by the
professional approach we founded ChariĽ
tableĽSocial Centres, Social Care in FamiĽ
lies and other institutionsľ Today we focus
mainly on reĽintegrative aid, the help in the
reĽadaptation of the displaced persons
and the drugsĽaddictedľ These activities
are part of the already mentioned project
“Road to Home Ľ System for social reinteĽ
gration and reĽadaptationľ This project is
unique of its kind in Slovakia and today it
represents and offers global, integrated
model of helping such personsľ
Our next target is to provide the
care for the children and young peopĽ
le with combined mental and physical
challengeľ They are housed in Stľ Anne´s
House in Stará Ğubovňa and the institution
seeks to integrate these children to the life
in the society through cognitive practise,
selfĽassisting practise and skill acquisitionľ
Furthermore, we developed the project
dealing with social prevention and counĽ
selling in social issues for seriously hanĽ
dicapped persons in the region of Stará
Ğubovňa which helps to lessen the evident
behavioural disturbances and integrate
them into the societyľ
The Social Centres in Hummenné,
Snina, Svidník support the adults suffering
from poverty which has been caused by
their advanced age, high mental or physĽ
ical disability, unemployment or inability
to adapt to the societyľ The centres direct
their activities at help with obtaining perĽ
sonal and other documents, obtaining
supplementary beneits; help with CV’s
composing and writing the motivation letĽ
ters for the employers, cooperation with
the employers, giving retraining courses
and providing the education to the clientsľ
Agencies of Home Nursing and Care
Services (ADOS) in Prešov, Sabinov and

Snina offer full professional nursing care
in patient´s natural environmentľ Social
Care in Families aims its effort at the nurĽ
sing care for the old, sick and abandoned
people at homeľ This service is enriched
by the spiritual dimension while providing
for living, housework and the contact with
the societyľ
To help the regions damaged by loĽ
oding in 2008, apart from the relief aid we
have offered, we organized several ChristĽ
mas events and Christmas money collectiĽ
on in Prešov´ city centre, we distributed the
sweets to the children on Stľ Nicholas day,
we were providing the training programs
for the employees of our organization with
effort to improve the situationľ
Former year of 2008 was no excepĽ
tion in service renderingľ Greek Catholic
Diocesan Charity ( Gréckokatolícka dieĽ
cézna charita ) has succeeded, along with
your spiritual, material or inancial help,
to do good for more than 1400 persons
who found themselves destituteľ The help
has been directly or indirectly given by 48
permanent employees and 31 external
employees of our organization, 59 volunĽ
teers, 54 students from student praxis and
5 students of theology in one year of pasĽ
toral practiceľ I don’t know if it is enough,
but there is an expression saying that there
is the entire world hidden in every person,
as this person can perceive it, discover it
and change itľ Thus, if we save only one
single man, we are saving whole worldľľľľ
Unfortunately, by contrast to what
I said we are observing that we are not
surer about the future administration of our
charitable servicesľ In connection with the
recently passed Law regarding the Social
Services , the Slovak Catholic Charity will
be possibly forced to reduce its activitiesľ
We ask: Will it happen? No one
is able to answer thatľ The answer is in
God´s handsľ But it is us who can have
mercy on and behave in a way of solidarity
to anybody around us, in any situation we
are called onľ
At the same time I pray for God´s
blessing for you for any help and aid you
gave us during last year and I wish us all to
take advantage of every opportunity to do
good in 2009, as wellľ
PhDrľ Peter Valicek,
Director of GK DC
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O
Charite
Povedali o Charite
Už od najstarších čias je Cirkev
nositeğkou, dnes by sme to nazvali, charitatívnych aktivítľ No nemyslím si, žeby
ona sama mala v programe zakotvené
také niečo ako charitatívna činnosť v
takom zmysle ako to poznáme dnesľ
Ani apoštoli na čele s Ježišom neboli žiadnymi charitatívnymi pracovníkmi
dnešných čiasľ Prečo teda Cirkev stojí
kdesi na čele charity a vôbec, dovolím
si povedať, že ak by jej nebolo, nebolo
by ani takej starostlivosti o biednych,
chudákov a trpiacich ako to poznáme
v kresťanskom sveteľ Prečo je to tak?
Pretože Cirkev pochopila, že učenie,
ktoré hlásal Ježiš je možné vyjadriť len
v konkrétnych skutkoch a aj sám Pán
Ježiš povedal: „Chudobných máte vždy
medzi sebou“ a v Božom Slove sa často objavuje myšlienka ochrany vdovy a
siroty, utláčaného a chudobnéhoľ Ide
teda o konkrétne vyjadrenie Pánovho
učenia v skutkoch láskyľ Avšak nikdy
toto nesmie zostať prioritou nášho
kresťanstvaľ Prioritou kresťanského
života je Ježiš Kristus, jeho smrť a vzkriesenieľ Toto je centrom kresťanstva
a Charita má byť ohlasovaním týchto
právdľ Pretože ak spása spočíva v tom,
že nežijem svoj život, ale život Ježiša
Krista, potom aj hlásanie smrti Ježiša
bude mojim zomieraním, to ja budem
„zapierať sám sebe“, budem brať svoj
kríž v tom druhom, v blížnom, ktorý
nemusí byť ani chudobný, ani trpiaci, ani prenasledovaný a predsa bude
potrebovať moju pomocľ A to je už
charita, to je láska v konkrétnej podobeľ A keĖ zvestujem jeho smrť v tejto
forme, potom príde i vzkriesenie môjho duchovného života a aj tí, ktorým
pomáham budú cítiť, že žijemľ A to je
vzkriesenieľ A takto skrze charitu hlásame Krista a takto to má význam, jedine
takto, jedine Kristus uprostred nášho
konania dáva zmysel nášmu životuľ
Lenže v živote kresťana pri-
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chádzajú situácie kedy potrebuje skutočne pomoc ako je bývanie, ošatenie,
jedenie a hlavne ak nemá blízkych, ani
nijako si nepomôže sám, vtedy prichádza pomoc od inštitúcie, ktorú nazývame Charitaľ I keĖ vieme, že v takejto
inštitucionálnej forme sa objavila až
neskôr v živote spoločnosti, predsa
je nepostrádateğná v sociálnom živote
a myslím si, že snáĖ nikdy nebola jej
úloha tak dôležitá v živote moderného
človeka, ako dnesľ Preto si myslím, že
ak zostane jej prvoradou úlohou ohlasovanie Krista, ako som to spomenul
vyššie, bude aj jej budúcnosť mať
význam, pretože nebude len tou, ktorá
dáva akési materiálne istoty a zázemie,
ale stane sa aj duchovnou nositeğkou
hodnôt kresťanstva v konkrétnej podobe dobrých skutkov voči blížnemu, ktorý je v núdziľ
Michal, presbyter
„Resocializačný systém Cesta k
domovu je výnimočným predovšetkým
tým, že je postavený na jednej logicky
usporiadanej rovnici: od zachytenia,
cez prvú pomoc, motiváciu k liečbe
a doliečovací proces s reedukáciou,
resocializáciou a rehabilitáciou až po
tie aspekty, ktoré človeka navrátia do
pracovného procesu, teda do spoločnostiľ Význam je teda v tom, že sa pracovná sila vracia do procesu, ktorý
opustila pre užívanie drogľ“
Doc.
PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
„Najkrajšia múdrosť je milovať
Boha“ľ Taká jednoduchá veta v sebe
skrýva neskutočnú múdrosť, ktorá nás
mnohokrát usvedčuje z našich pokleskovľ Akých pokleskov? VeĖ milujem
Boha: zachovávam prikázania, chodím do chrámu, milujem svoju rodinu,
blížnych, pracujem pre tých najbied-

Povedali O Charite
nejšíchľ Ako ma môže usvedčovať z
mojich pokleskov? To všetko je pekné, že pracujeme pre ğudí ktorí sú
na pokraji spoločnostiľ Ale môžeme
si položiť otázku, či to vykonávame z
povinnosti, že je to naše zamestnanie
a máme za to zaplatené alebo to robíme z lásky k Bohu? Vidíme v týchto ğuĖoch živého Boha? Môže sa stať, že
keĖ sme vstupovali na pracovisko, mali
sme predsavzatie milovať ğudí a vidieť
v nich Boha, ale problémy, sklamania v
nás mohli toto predsavzatie udusiťľ
Nezúfajme a začnime odznova, veĖ
každý deň máme šancu to vylepšiť a
zmeniť náš pohğad na ğudí cez Kristaľ
VeĖ Božie slovo nám hovorí, že najlepšia múdrosť je milovať Bohaľ Milujme
Ho cez týchto najbiednejších a Boh
nás bude požehnávaťľ
Lukáš, seminarista

Služby GK DCH považujem za
nenahraditeğné a nezastupiteğné v
našej spoločnostiľ Ich potreba bude v
nadväznosti na hospodársky a sociálny vývoj narastať a odkázanosť ğudí na
služby Charity bude aktuálnejšia ako v
minulostiľ Preto podpora tretieho sektora má byť zo strany štátu a spoločnosti
výraznejšia a jedna z prvoradýchľ Mám
pocit, že v súčasnosti tomu tak nie jeľ
JUDr. Peter Krajňák, právnik
Spolupráca s Charitou a jej pracovníkmi, ale aj s klientami mi poskytla Ėalší priestor pre pochopenie – Pán
stále len toğko dopustí, koğko človek
zvládne, a keĖ už má pocit, že je na
konci so silami, pošle mu do cesty človekaľľľmožno pracovníka Charityľ
VĖaka za každého človeka, ktorý ma svojim problémom obohatilľ
Prom. Psych. Viera Mosejová

Dvanásť návrhov, ako utvárať
spravodlivejšiu spoločnosť rečou Biblie
1 ► „Bol som dieťaťom bez výhod, a vĖaka tvojej pomoci som sa mohol vzdelávať“ľ
2 ► „Bol som nezamestnaný, a ty si mi pomohol prežiť“ľ
3 ► „Žil som vo veğkej chudobe, a ty si mi pomohol zabezpečiť chlieb pre deti“ľ
4 ► „Bol som zavrhnutý, bezdomovec, žijúci Ėaleko od mesta, a ty si mi pomohol,
aby som mal strechu nad hlavou“ľ
5 ► Bol som chorý a nevládny, a ty si ma chvíğu držal za rukuľ“
6 ► „Bol som vo väzení, a ty si mi prinavrátil ğudskú dôstojnosť“ľ
7 ► „Zaoberal som sa sám sebou, a ty si mi ukázal cestu k blížnemu“ľ
8 ► „Od narodenia som bol zadlžený, a ty si ma odbremenil“ľ
9 ► „Bol som občanom Európy, a ty si so mnou spolucítil“ľ
10 ► „Bol som cudzincom, a ty si ma prijal“ľ
11 ► „Bol som prisťahovalcom z Afriky a ty si sa podujal zveğadiť moju krajinu“ľ
12 ► „Žil som v tej z najchudobnejších krajín, a ty si mi navrátil nádej do života“ľ
Evanjelium podğa svľ Matúša (25, 35 Ľ 41)
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Poďakovanie
Ocenenie SAIA, n.o. Prešov za
dlhoročnú pomoc pri rekonštrukcii
a prístavbe budovy
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10 dôvodov, prečo by našej organizácii
mal niekto niečo darovať

10 Dôvodov
1ľ pretože sme v rámci konfederácie Slovenskej katolíckej charity členmi medziĽ
národných organizácii s dlhoročnou tradíciou Caritas Europa a Caritas InternaĽ
tionalis a máme 17Ľ ročné skúsenosti s poskytovaním sociálnoĽzdravotníckych
služieb
2ľ pretože Vám ponúkame pozitívnu medializáciu v našom pouličnom časopise
Cesta, na webovej stránke a vo Výročnej správe
3ľ pretože naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, tréningov a
odborných seminárov s cieğom skvalitňovať poskytovanie našich služieb
4ľ pretože sa snažíme napomáhať tomu, aby si každý človek mohol uvedomiť
svoju hodnotu a v úcte prežil svoj život
5ľ pretože Váš inančný dar vo výške 100,Ľ Sk umožní krízový príjem a prenocoĽ
vanie v útulku ARCHA pre 3 ğudí
6ľ pretože Vašim pravidelným ročným inančným darom vo výške 1000,Ľ Sk budeĽ
te patriť do nášho Klubu darcov a prispejete k rýchlejšiemu presťahovaniu 14tich
detí s kombinovaným postihnutím v Starej Ğubovni do nových rekonštruovaných
priestorov s pracovnou terapiou
7ľ pretože sa snažíme zachytiť aj tých ğudí, ktorí prepadnú cez “deravú štátnu
sociálnu sieť” a ocitnú sa na okraji spoločnosti
8ľ pretože ani Vy neviete, kedy sa Vám to v živote zamotá a budete potrebovať
pomoc iných
9ľ pretože sami môžeme len “snívať sen” a s Vašou pomocou a spoluprácou sa
mnoho dobrých snov môže stať skutočnosťou
10ľ pretože môžete kedykoğvek prísť k nám a presvedčiť sa, ako pomáhajú Vaše
peniazeľ

AKO A KAM?
osobne, poštovou poukážkou, prevodom na účet, internetbankingom cez web stránku
www.dakujeme.sk alebo www.gkcharita-po.sk
Bankové spojenie: Istrobanka, aľsľ Prešov, čľ účtu: 10073Ľ8612060/4900 na Vami zvoleĽ
ný účel použitia pre ktorúkoğvek z poskytovaných služiebľ
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Adresár GK DCH

Adresár
CDCH
Hlavná 2, 080 01 Prešov
telľ/fax: 051/77 23 970
PhDrľ Peter Valiček
charitagkdch@stonlineľsk
wwwľgkcharitaĽpoľsk
SOCIÁLNE CENTRUM
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Ğubomír Vozňak
telľ/fax: 051/77 23 752
scľpresov@gkcharitaĽpoľsk
ADOS Charitas PREŠOV
Jarková 79
080 01 Prešov
PhDrľ Dagmar Chanáthová
telľ/fax: 051/77 21 333
dagmarľchanathova@
gkcharitaĽpoľsk
ÚTULOK ARCHA
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Rudolf Bača
telľ: 051/77 21 697
utulok@gkcharitaĽpoľsk
ADOS Charitas SNINA
Budovateğská 2205/12
069 01 Snina
Helena Halagánová
telľ/fax: 057/76 21 265
DOMOV NÁDEJE
Jarková 79
080 01 Prešov
Ingľ Branislav Božek
telľ: 051/77 23 709
rsckd@stonlineľsk

ADOS Charitas SABINOV
Jarková 79
080 01 Prešov
PhDrľ Dagmar Chanáthová
telľ/fax: 051/77 21 333

SOCIÁLNE CENTRUM
Pavlovičová 170/3
089 01 Svidník
Anna Vatrağová
telľ: 054/75 24 093

Redakcia CESTA
Pod Táborom 33
080 01 Prešov
Andrea Čusová
telľ: 051/758 11 38
casopisľcesta@centrumľsk

CHSR ČIRČ
Stredisko Kyjov
PhDrľ Dagmar Chanáthová
telľ/fax: 051/7723 970

Klub KAHAN
Jarková 79
080 01 Prešov
Jakub Harčár
telľ: 051/77 23 709

DOM svľ ANNY
Letná 7
640 01 Stará Ğubovňa
Mgrľ Soňa Gaborčáková
telľ/fax: 052/43 22 196
gkdchľdomsvanny@
zoznamľsk

SOCIÁLNE CENTRUM
Partizánska 1057
069 01 Snina
Iveta Buhajová
telľ: 057/44 95 500
scľsnina@gkcharitaĽpoľsk

Agentúra podporovaného
zamestnávania
Jarková 79
080 01 Prešov
Bcľ Anna Hadačová
telľ: 051/7723 709

SOCIÁLNE CENTRUM
Mierová 4
066 01 Humenné
Mgrľ Danka Kocanová
telľ: 057/77 56 993
scľhumenne@
gkcharitaĽpoľsk
SOCIÁLNE CENTRUM
Levočská 1
064 01 Stará Ğubovňa
Bcľ Evka Halamová
telľ: 052/4683683
scľstaralubovna@
gkcharitaĽpoľsk
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Vysvetlivky:
CDCH
Centrum diecéznej charity
ADOS
Agentúra domácej
ošetrovateğskej
starostlivosti
CHSR
Charitatívna služba
v rodinách
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