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PRÍHO VOR

Gréckokatolíckia charita Prešov

Váţený pán riaditeľ,
milí pracovníci Gréckokatolíckej charity,

3

zo srdca Vás všetkých pozdravujem a hneď v úvode Vám
všetkým ďakujem za Vašu angaţovanosť na poli našej
Gréckokatolíckej charity. Vaša práca je dnes potrebná oveľa viac
ako kedykoľvek predtým. Preţívame obdobie celosvetovej
hospodárskej krízy. Ľudia prichádzajú o prácu a mnohí strácajú aj
tie základné ţivotné istoty. Mnohí z týchto ľudí hľadajú pomoc
práve u Vás.
Môţeme smelo povedať, ţe ide o krízu človeka, o krízu vzájomných medziľudských
vzťahov a zvlášť ide o krízu duchovnú. Prečo toto tvrdenie? Preto, lebo túto krízu spôsobili
ľudia, konkrétni ľudia, ktorí vo svojom egoizme prekračovali kaţdú mieru spravodlivosti, lásky,
pravdovravnosti a nenásytnej bezuzdnosti. Klamali druhých i seba a klamstvom sa ponárali do
sveta hriechu a veľkej nespravodlivosti. Bohatí chceli mať ešte viac, a nepozerali na to, ţe
chudobní ešte viac chudobneli. Bohaté krajiny vôbec nehľadeli na krajiny chudobné, najmä na
krajiny tretieho sveta. Niekedy sa aţ barbarsky správali k našej planéte, ktorú chceli iba
orabovať o všetko. Pretoţe hľadeli iba na zisk pre seba, znečisťovali ţivotné prostredie, ničili
lesy, znečisťovaním z veľkých fabrík otravovali vzduch na dýchanie a pričiňovali sa o klimatické
zmeny na našej zemi.
Milí zamestnanci Charity! Vaša práca v Gréckokatolíckej charite je zameraná na človeka.
Vidíte núdzneho človeka a snaţíte sa mu pomôcť. Viem, ţe Vaše moţnosti sú tieţ veľmi
obmedzené a ţe ste odkázaní na dary obetavých ľudí, na dary ktoré Vám pomôţu preţiť
a vykonávať kaţdodennú sluţbu núdznym. Viem, ţe vaše ohodnotenie je veľmi malé, ale viem
o veľkej vašej obetavosti a láske k núdznym, lebo v nich vidíte samého Jeţiša Krista.
Veľmi milo som bol prekvapený zbierkou v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku pre
ľudí, ktorí prišli nielen o strechu nad hlavou, ale o všetko a nachádzajú sa v krajnej núdzi po
ničivom zemetrasení na Haiti. Naši chudobní ľudia vyzbierali rekordných vyše dva milióny
korún pre tamojších núdznych. To je znak ţivej viery našich ľudí, ţe hoci sa sami nachádzajú
na hranici preţitia, vedeli sa podeliť s ešte núdznejšími.
Bohatí majú na svete naliehavé povinnosti voči chudobným. Sluţba chudobným je
odteraz výrazom našej lásky k Jeţišovi. „Ak niekto... vidí brata núdzu trieť a srdce si pred nim
zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje nemilujte slovom a jazykom, ale
skutkom a pravdou.“ (1Jn 3, 17 – 18).
Vy sa riadite týmto Boţím slovom. Ale pamätajme na to, ţe Pán Boh sa v štedrosti nedá
predbehnúť. Táto pomoc tým, čo sú na to najviac odkázaní, či u nás na Slovensku, či vo svete
bude istotne zúročená novými darmi a milosťami, ktorými Nebeský Otec obdaruje Vašu prácu
i ţivoty kaţdého z vás. Vy idete príkladom druhým ľuďom svojou sluţbou, láskou, radou
a pomocou v kaţdom smere. Pamätajte na to, ţe „Pán Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa
pre Vás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili.“ (2 Kor 8, 9).
Zvolávam na prácu kaţdého zamestnanca Charity hojné nebeské poţehnanie a zo srdca
kaţdému jednému z Vás i vaším drahým ţehnám.
vladyka Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita

Milovaní moji,

RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik
duchovný správca GKCH Prešov
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opäť je za
nami jeden rok a stojí
pred nami ďalší. Je
čas bilancovať, je čas
hodnotiť,
je
čas
povedať pravdivo, čo
sme úspešne zvládli,
ale aj objektívne
a konštruktívne
skritizovať nedostatky
a poukázať na ich
skutočné príčiny.
Robí sa to vo
všetkých oblastiach spoločenského ţivota, robí sa to na všetkých úrovniach počnúc osobným
hodnotením a končiac hodnotením na celoštátnej úrovni. Robí sa to v oblasti materiálnej,
sociálnej i duchovnej. A takéto komplexné hodnotenie nemôţe obísť ani naše pracoviská
Gréckokatolíckej charity v Prešove, kde sa výrazne snúbia, ale zároveň vzájomne podmieňujú
všetky tieto oblasti k tomu, aby tie výsledky boli naozaj na slávu Boţiu a na úţitok nám, jeho
deťom.
Na zhodnotenie ekonomickej bilancie sú jasné štatistické pravidlá, sú na to kolónky
a percentá splnených alebo nesplnených plánov, kvót na zabezpečenie sluţieb, ktoré vyplývajú
z poslania Charity podľa jej Stanov. Na zhodnotenie všetkých činností máme tieţ rubriky,
štatistiky, rôzne grafy, ktorými dokáţeme vyjadriť druhy a objemy vykonaných sluţieb našim
klientom, resp. našim bratom a sestrám, ktorí očakávajú od nás prejavy Boţej lásky v ich
biedach, v ich tiesňach a chudobe. No nikde v záverečných hodnoteniach nemáme kolónky,
v ktorých by sme vedeli vyjadriť nie kvantitu, ale kvalitu vykonaných sluţieb, nemáme taký
„röntgen“, ktorým by sme mohli zistiť, koľko Boţej lásky a dobroty sa prelialo cez naše srdcia
do sŕdc tých, ktorým slúţime. Nevidíme si jasne do duchovných prameňov, z ktorých chceme
čerpať pre kvalitné plnenie našich povinností, našich sluţieb lásky, aby sme boli čitateľní
v očiach kaţdého klienta, ţe kaţdého z nás naozaj „pobáda iba láska Kristova" (2 Kor 5, 14).
Tu si hádam musí urobiť kaţdý sám „inventarizáciu“ svojho vnútra a pre budúci rok
našej práce urobiť zásadné rozhodnutie a správne pochopenie, ţe aj od duchovných aktivít,
ktoré sa nám ponúkajú, budú závisieť aj naše kvalitné sluţby klientom, ktorí ich od nás právom
očakávajú a spoznávajú v nich sluţbu samotného Krista.
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Poslanie
Poslaním Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky
k Bohu a k blíţnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Cie ľ
V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili" (Mt 25, 40), preukazovať činorodú sluţbu, aby kaţdý človek bez výnimky mohol ţiť,
poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol
prejavovať a realizovať.

Právna forma
GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Z. z. a je evidovaná ako
účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

História vzniku a oblasť pôsobenia
Bola zriadená Jeho Excelenciou bl. biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, OSBM v novembri
1947 ako diecézna odbočka Ústrednej Karity na Slovensku. Obnovila svoju činnosť v
septembri 1991 na podnet Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku, sídelného prešovského biskupa
a v roku 1996 nadobudla právnu subjektivitu.
GKCH sídli v Prešove a pôsobí na území Prešovskej archieparchie, ktorá svojou rozlohou
zodpovedá pribliţne rozlohe Prešovského kraja. Z dôvodu zmeny Prešovskej eparchie na
Prešovskú archieparchiu zmenila a zjednodušila aj naša organizácia svoj názov
z Gréckokatolícka diecézna charita na Gréckokatolícka charita Prešov k 11. 5. 2009
s následným zaevidovaním nových stanov na Ministerstve kultúry SR.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Princípy sociálnej náuky cirkvi, ktoré sa snaţíme uplatňovať v našej sluţbe:
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- princíp dôstojnosti ľudskej osoby
- princíp solidarity
- princíp subsidiarity
- princíp spoločného dobra

lebo „Gloria Dei vivens homo“ - Boţou slávou je ţijúci človek.

CENTRUM GKCH PREŠOV
- vykonáva riadiacu, koncepčnú, koordinačnú, ekonomickú, personálnu, plánovaciu,
propagačnú, projektovú a vzdelávaciu funkciu
- zastrešuje domáce i medzinárodné kontakty, koordinuje humanitárnu pomoc
a jednorazové aktivity.

Interní zamestnanci:
Riaditeľ GKCH a štatutárny orgán:
Zástupca riaditeľa, projektový manaţér:
Ekonómka, personalistka:
Ekonómka, účtovníčka:
Projektová účtovníčka:
Koordinátorka pre ADOS a DSS:
Koordinátorka pre zahraničnú spoluprácu:

PhDr. Peter Valiček
Ing. Eduard Malatinec
Helena Kaššayová
Valéria Rabatinová
Ing. Anna Kuchtová
PhDr. Dagmar Chanáthová
Ing. Mária Rajňáková

Duchovný správca:
Právny poradca:
Grafik a správca webstránky:
Supervízor:
Odborný garant RS CKD a psychológ:

RNDr. o. Jozef Voskár
JUDr. Peter Krajňák
Bc. Lukáš Hirko
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
Prom. Psych. Viera Mosejová
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Externí spolupracovníci:
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Duchovná správa
Pravidelné aktivity nášho duchovného správcu o. Jozefa Voskára:
- pre klientov
skupinka s klientmi v Domove nádeje 2x mesačne
individuálne rozhovory podľa potreby
príprava niektorých klientov na prijatie sviatosti krstu, birmovania a eucharistie
- pre pracovníkov
katechézy 1x mesačne v priestoroch Domova nádeje
individuálne pastoračné rozhovory
- spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejnosť
sv. liturgia 3x mesačne v prvý a druhý štvrtok o 13,00 hod. a štvrtý štvrtok o 14,00
hod. v priestoroch Centra GKCH v Kaplnke bl. biskupa P.P. Gojdiča
spoveď 1x mesačne v prvý piatok v mesiaci
klub KAHAN – 1x mesačne.
Katechézy pre zamestnancov organizované Mgr. Andreou Čusovou boli pripravované
s cieľom čo najlepšie sprostredkovať tématiku sociálnej náuky cirkvi kolegom. Príkladom toho
bol rozbor encyklík Rerum novarum a Quadragessimo anno. V Roku sv. Pavla prišiel medzi nás
aj Mons. Stanislav Stolárik a priblíţil nám odkaz sv. Pavla pre Charitu. Jedna z katechéz bola
formou terapeutickej skupiny o aktuálnych problémoch v súvislosti s našou prácou. V závere
sme sa dotkli spolu s o. Jozefom Voskárom jemu blízkej problematiky ekológie v súvislosti
s Boţím slovom spestrenej videofilmom.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Duchovné
cvičenia
pre zamestnancov sa
konali:
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v Kláštore
otcov
Redemptoristov
v Stropkove od
22. do 25.4.
2009 spolu
s exercitátorm
o. Miroslavom
Čajkom, CSsR 11 zamestnancov,
na Sigorde v Centre pre rodinu 17. – 20.6. s exorcistom o. Jozefom Marettom 12 zamestnancov,
u Jezuitov v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove individuálne v rôznych termínoch –
12 zamestnancov.

Pastoračná prax
Uţ piaty pastoračný ročník absolvovali u nás 3 bohoslovci Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča a študenti Teologickej fakulty Prešovskej
univerzity so súhlasom o. rektora Marka Rozkoša na jednotlivých pracoviskách GKCH Prešov:
Lukáš Šoltýs – Centrum GKCH
Miroslav Sentivan – Útulok Archa, Redakcia Cesta
Martin Krišš – Redakcia Cesta, Útulok Archa
Vyberáme z ich hodnotenia pastoračnej praxe (september 2008 – júl 2009):

Nemal som
v pláne byť tu
v prešovskej
Charite,
ale
nakoniec som tu
skončil. Bol som 5
mesiacov v Útulku
Archa
a5
mesiacov
v Redakcii časopisu Cesta. Určite všetko malo svoje výhody aj nevýhody. Je to iný svet, aký
žijeme v seminári - je to taká iná realita - sú to ľudia z Archy (klienti), sú to zamestnanci.
Chcem povedať že to bol dobrý rok, dosť sme zažili. Som rád, že som tu bol a malo to určite
svoj význam.
Čo mi to dalo? Asi najviac to, že som mohol byť s bratmi, že sme boli spolu, že sme
spolu žili, snažili sme sa dobre vychádzať.
Miroslav Sentivan

Ročenka 2009

Svoj ročník na Charite zhodnotím tak, že najviac čo si momentálne uvedomujem mi
dala tá „sloboda“, ktorá sa mi naskytla počas pastoračného ročníka. Človek bol zodpovedný
sám za seba: stravovanie, využitie voľného času, modlitby, budovanie nových priateľstiev aj
spoločenstvo bratov. To mi dalo najviac do môjho života, že človek bol zodpovedný sám za
seba, robil som rozhodnutia, za ktoré som musel niesť zodpovednosť. Ak boli aj zlé. Musím
povedať, že počas tohto roka som spoznal novú pravdu o sebe. Aký som, kde mám medzery
vo vlastnostiach, ktoré by som mal vylepšiť a ktoré si udržať.
A moja práca? Na začiatku som si musel zvyknúť a nájsť si spôsob, ako vykonávať
svoju úlohu, ktorá mi bola daná. Nehovorím, že spôsob, ktorý som si zvolil bol správny, ako
som to vykonával. Niektoré veci by som robil už ináč, ale už je koniec.  Aj pri tejto práci
som spoznal svoje záporné aj kladné vlastnosti.
Lukáš Šoltýs
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Môj duchovný život som vnímal vo veľkej prepojenosti so službou v Charite. No nie vždy
sa mi darilo pozývať Boha do mojej služby v takej miere, v akej by som chcel, aby tam bol.
Uvidel som trochu viac, ako prežívajú svoj život ľudia bez domova. Veľa mi dal tiež kolektív
pracovníkov. Ich pomoc pri nástupe a počas celého roka na tomto pracovisku a tiež naše
spoločné rozhovory na smenách. Možnosť nahliadnutia i do ich vlastných životov a ich
skúseností. Bol som z nich povzbudený, lebo som videl, že sa svoje kresťanstvo snažia žiť
naplno. Hoci vznikali i také situácie, v ktorých bolo napätie, ale myslím, aj to ukazovalo našu
slabosť. A aj cez takéto chvíle sa budovali naše vzťahy.
Naša prítomnosť v útulku bola akoby predĺženou rukou duchovného otca, lebo klienti
sa s nami mohli porozprávať o otázkach viery, aj bežných veciach života.
To je to, čo vidím už teraz, ale čo mi to všetko dalo? Pán nás už požehnal, už len v akej miere
to dokážeme prijať.
Martin Krišš

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI (ADOS) CHARITAS

Gréckokatolíckia charita Prešov

- je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí alebo v mieste jeho pobytu (napr. sociálne
zariadenie) na základe Zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. a povolenia odboru zdravotníctva
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Licencie vydanej Slovenskou komorou sestier a
pôrodných asistentiek v Bratislave.
V našich zariadeniach pracujú kvalifikované sestry, registrované v Slovenskej komore
sestier a pôrodných asistentiek.
Ošetrovateľská starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
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Dátum vzniku:
ADOS Charitas Prešov – rok 2000
ADOS Charitas Prešov pre okres Sabinov – rok 2001
ADOS Charitas Snina – rok 2001
Cieľová skupina:
- pacienti všetkých vekových kategórii, u ktorých je indikovaná domáca ošetrovateľská
starostlivosť a je hradená zo zdravotného poistenia poistencom zdravotných poisťovní:
po skončení ústavnej liečby,
chronicky chorí,
v terminálnych stavoch,
s ranami a preleţaninami,

s ochorením sclerosis multiplex a po NCMP,
s onkologickými ochoreniami,
po úrazoch alebo po chirurgických zákrokoch,
s komplikáciami diabetu,
s obmedzenou hybnosťou.

Sestra Vierka
na návšteve
u klientky Márie

Čo sa nám podarilo, resp. nepodarilo v tomto roku:
Podarilo sa:
- pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti po odbornej stránke s otvoreným srdcom.
- udrţiavanie spolupráce s praktickými lekármi, so zdravotnými poisťovňami,
- pokračovanie sústavného vzdelávania sestier - uskutočňuje sa v akreditovaných
študijných programoch sústavného vzdelávania alebo v neakreditovaných vzdelávacích
aktivitách.
Neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová
vzdelávacia aktivita.

Ročenka 2009

Poskytované sluţby:
o ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preleţaniny, vredy predkolenia),
o starostlivosť o kanyly, katétre, dreny,
o starostlivosť o tracheostomické kanyly,
o starostlivosť o stómie,
o odsávanie hlienov,
o aplikácie injekčnej a infúznej liečby,
o ošetrovateľská rehabilitácia,
o prevencia dekubitov, polohovanie,
o meranie vitálnych funkcií,
o odber biologického materiálu,
o odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti,
o poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého,
o a iné ošetrovateľské výkony.
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Jedna sestra začala štúdium:
bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v Ústave sociálnych vied a
zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alţbety, n. o. v Bratislave
v kvalifikačnej forme ďalšieho vzdelávania - špecializačného štúdia „Ošetrovateľská
starostlivosť v Komunite“ Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na Fakulte
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ďalšia sestra pokračuje v štúdiu tretieho ročníka bakalárskeho študijného odboru
Ošetrovateľstvo fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v pobočke
Michalovce.
- Sestry ADOS Charitas Snina zorganizovali Novoročné stretnutie zamestnancov a
spolupracovníkov ADOS Charitas Snina, ktorého sa zúčastnili praktickí lekári pre
dospelých spolu so svojimi sestrami.
Nepodarilo sa:
- zabezpečenie dostatočného financovania a naplnenie primeraného ohodnotenia za
túto ťaţkú prácu,
- zlepšenie a udrţiavanie spolupráce s nemocnicami.
-

Nové právne predpisy v roku 2009:
- Zákon 192/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.

- Výnos MZ SR z 10. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 o minimálnych
poţiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení.
- Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie, schválené dňa 24.
septembra 2009 s účinnosťou od 15. októbra 2009.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Tabuľkový prehľad spoločných údajov:

11

Ukazovateľ/zariadenie

ADOS Charitas
Prešov

Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov

2
71
10 442

ADOS
Charitas pre
Sabinov
2
4
527

ADOS
Charitas
Snina
2
134
8197

Spolu

6
209
19 166

Najkrajším darčekom a uznaním pre nás je zlepšenie zdravotného stavu,
spokojnosť našich pacientov a ich príbuzných za našu starostlivosť a ľudský prístup, je to
pre nás odrazový mostík do ďalších dní.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým sestrám, ktoré svoju odbornú starostlivosť
spojenú so službu milosrdnej lásky vykonávali so srdcom, láskou, veľa ráz so

sebazaprením pri prekonávaní rôznych prekážok, ktoré im život priniesol a bolo ich
nemálo. Nech nás sprevádzajú nasledujúce slová:
„On nás potešuje v každom našom súžení,
aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení,
tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“ (2 Kor 1, 3-4).

V novembri 2009 nám zomrela naša dlhoročná pacientka. Zdravotná starostlivosť
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) bola indikovaná ošetrujúcim
lekárom. Bola to ošetrovateľská rehabilitácia, prevencia dekubitov, odbery biologického
materiálu, podanie intramuskulárnych injekcií, výmena permanentného katétra ...
Rodina našej pacientky si nás vážila pre pomoc, ktorú vykonávame. Hlavne si
vážila to, že stará pani nikoho nerešpektovala, len sestru ADOS. Boli sme nielen sestrami,
ale aj spovedníkmi. Dcéra sa vyžalovala nám a stará pani tiež. Rešpektovala nás vo
všetkom, ale o jednom nerada hovorila. Odmietala sviatosť zmierenia a pomazanie
chorých. Ale cesty Pána sú nevyspytateľné. Stará pani bola prijatá na oddelenie
nemocnice. Poprosili sme sestry, že ak príde kňaz, nech sa s ňou len porozpráva.
A skutočne. Naša pacientka prijala sviatosť zmierenia a pomazanie chorých. Tragédiou
bolo, že jej v tom čase veľmi rýchlo zomrela jediná dcéra, ktorá sa o ňu starala. Keď ju
prepustili do domácej starostlivosti, jej zať ma požiadal o radu – umiestniť „babi“ (ako ju
volali) do ústavu,
alebo nechať doma.
Bolo ťažké radiť, ale
keď ma poprosil
nech sa vyjadrím,
čo by som robila ja,
moja odpoveď bola
– „Nechala by som
ju doma, aby mohla
dôstojne
prežiť
posledné dni, mať
svoj
komfort,
súkromie,
starostlivosť
a
nebola
opustená,
veď
nikoho
neotravuje, je slabá a Agátka (jej dcéra) by určite nebola spokojná s takým rozhodnutím
na druhom svete.“ Zať si „babi“ nechal doma. Spolu s kolegyňou z ADOS sme po 3 týždne
naďalej poskytovali komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá pozostávala naviac z
ošetrovateľskej hygieny, ošetrovania dekubitov... .
Keď zomrela, bola to sobota ráno, v telefóne som našla správu „je dokonané“. Boli
sme s kolegyňou vzdať jej úctu a pozostalým sústrasť. Pre nás boli povzbudivé slová
vnučky na pohrebe, ktorá sa nám poďakovala za našu obetavú prácu. Sú to malé
momentky z našej práce, ale teší nás, keď si ľudia vážia, čo sme pre nich urobili.
Helena Halaganová, sestra manažérka

Ročenka 2009

PhDr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka
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DOM SVÄTEJ ANNY STARÁ ĽUBOVŇA
- Domov sociálnych sluţieb s ambulantnou formou sluţby zriadený podľa zákona č.448/2008
o sociálnych sluţbách zaregistrovaný v Registri PSK.
Dátum vzniku: 2.11.1999
Cieľová skupina: deti a dospelí s kombinovaným postihnutím
Poskytované sluţby:
o odborné činnosti – pracovná terapia, základné sociálne poradenstvo, sociálno–
výchovné pôsobenie, špeciálno-pedagogická starostlivosť, zdravotný dohľad
o obsluţné činnosti - stravovanie
o ďalšie činnosti – záujmová činnosť, utváranie podmienok na vzdelávanie v pomocnej
triede s variantom C, detašovaného pracoviska Spojenej školy internátnej v Starej
Ľubovni, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov:
Vyuţiteľnosť kapacity:

6
4
8
100%

Gréckokatolíckia charita Prešov

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
1. 10. 2009 sa na veľkej scéne v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konala
prehliadka umeleckej tvorivosti a zručností občanov so zdravotným postihnutím „Deň bez
bariér“, na ktorej
vystúpili prvýkrát aj
naši klienti v pásme
pod názvom „ Motýlie
krídla“. Ich prejav bol
tak plne autentický,
ţe
zoţal ovácie
okolia.
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V dňoch 14. 16. 10. 2009 sme sa
zúčastnili
sluţobnej
cesty
v Oblastnej
charite
Brno
a
zároveň Konferencie
„Nové
cesty
v poskytování
sociálních sluţeb lidem s mentálním postiţením“. Pokračovali sme návštevou zariadení pre
ľuďí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, aj s autismom, v „Kaviarni Anděl“- tréningové
pracovisko, v dennom stacionári „Efeta“ na pracovnej terapii v keramickej a textilnej dielni a
miestnosti pre „bazálnu stimuláciu“.

20. 11. 2009 sa pri príleţitosti 10. výročia vzniku Domu sv. Anny uskutočnil seminár
„Dom sv. Anny včera, dnes a zajtra“ v priestoroch ÚPSVaR v Starej Ľubovni za účasti odbornej
verejnosti. „Radosť rozdávaním rastie“ - v tomto duchu sa niesol deň 10. 12. 2009, ktorý
spoločne preţili zamestnanci, rodičia a klienti Domu sv. Anny v priestoroch Katechetickopastoračného centra pod gréckokatolíckym Chrámom Matky Ustavičnej pomoci v Starej
Ľubovni.
Klienti
s
pomocou
zamestnancov
DSS pripravili
pre
rodičov
vianočný
program.
Vystúpili
s
rozprávkou o
Koze
a
kozliatkach,
vinšovačkou a
vianočnými
piesňami.
Rodičia
ich
zato odmenili
potleskom a
pohostením.

V r. 2009 bolo v Dome sv. Anny zriadené chránené pracovisko, ktoré poskytlo prácu dvom
mentálne postihnutým osobám s mierou funkčnej poruchy nad 70% a jednému asistentovi.

Školiace stredisko Katolíckej univerzity Ruţomberok minulý rok fungovalo s
počtom 25 študentov počas zimného semestra. V priebehu letného semestra nemalo
zabezpečený prísun študentov, keďţe v DSS sa nenachádzal cvičný pedagóg pre výkon praxe,
ktorý by mal podpísanú dohodu o výkone pracovnej činnosti s Katolíckou univerzitou.

"Nikto pre nás ešte toľko neurobil, ja som taká vďačná, že Peter pracuje. Už som neverila, že
celé moje úsilie s ním bude raz na tomto svete zužitkované."
Matka syna, ktorý začal pracovať na Chránenom pracovisku DsA

Ročenka 2009

Čo plánujeme budúci rok:
V pláne máme prioritne dokončiť rekonštrukciu budovy, aby sme rozšírili kapacitu
a poskytované sluţby zariadenia a tieţ spustiť realizáciu bazálnej stimulácie u ťaţko
postihnutých detí.
Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca
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RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM "CESTA K DOMOVU"

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH
SLUŽIEB PREŠOV
- ambulantná činnosť: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
v zmysle zákona č. 305/2005 z. z. a udelenej akreditácie MPSVaR SR
- terénna a vyhľadávacia činnosť.

Gréckokatolíckia charita Prešov

História vzniku:
po novembri 1989 bola obnovená činnosť GKCH ako diecézneho pracoviska SKCH. Vo februári
1992 vznikla 1. aktivita GKDCH pod názvom „Príjem núdznych“ a postupne sa transformovala
do
podoby
charitatívnosociálneho centra.
1.7.1998
bol
uvedený do činnosti
projekt komplexnej
resocializácie
ľudí
bez
domova
a drogovo závislých
pod názvom „Cesta
k domovu“
(RS
CKD),
v ktorom
Sociálne
centrum
(SC) začalo plniť
nové úlohy s novým
dodnes
platným
názvom.
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Cieľová skupina:
☺ klienti z jednotlivých resocializačných stupňov RS CKD,
☺ pripravovaní klienti pre vstup do zariadení RS CKD (z protialkoholickej liečebne, Centra pre
liečbu drogových závislostí, nápravno-výchovných ústavov a pod.)
☺ spontánne prichádzajúci klienti – tí, ktorí prichádzajú v momente ocitnutia sa v sociálnej
alebo hmotnej núdzi (psychický aspekt) a hľadajú pomoc. Po zváţení ich situácie je im
poskytnutá pomoc jednorazová alebo sú začlenení do RS CKD (závislí, v kríze, po výkone trestu
odňatia slobody, mladí ľudia z detských domovov, rodiny bez ubytovania a pod.)
☺ klienti z terénu (ţijúci na ulici vyhľadaní terénnymi soc. pracovníkmi)
☺ arogantní a nespolupracujúci klienti - je im poskytnutá nevyhnutná pomoc podľa zváţenia
pracovníka SC.

Poskytované sluţby:
- sociálna prevencia
- sociálne poradenstvo (informačné, protidrogové a pod.)
- prvý kontakt s klientom, príprava resocializačných krokov a sprostredkovanie ubytovania
resp. sluţieb v RS CKD aj mimo neho
- vedenie Centrálnej evidencie klientov RS CKD (transformácia do podoby softvéru)
- spolupráca s vedúcimi zariadení pri umiestňovaní klientov v RS CKD
- terénna a vyhľadávacia činnosť na území mesta Prešov
- sprevádzanie klientov na ich reintegračnej ceste späť do spoločnosti
- osobná hygiena – poskytnutie hygienických potrieb, sprcha, moţnosť výmeny ošatenia
- výpomoc pri riešení krízových situácií (povodne, humanitárna pomoc)
- sprostredkovanie a pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí,
- kontakt s liečebňami a nemocnicami, príp. lekármi,
- administratívna pomoc, potravinová výpomoc, peňaţná úschova a spoluhospodárenie,
finančné úhrady,
- práca v teréne (návštevy na Protialkoholickej liečebni Prešov, sprevádzanie klientov)...
Čo sa nám podarilo v roku 2009:
V tomto roku sme zrekonštruovali druhú časť Centra sociálno-poradenských sluţieb (CSPS), do
ktorého sa po Sociálnom centre presťahovala v októbri Redakcia a distribúcia časopisu Cesta.

počet klientov, ktorým bola poskytnutá sluţba
počet stretnutí (kontaktov)
administratívne práce
preventívne poradenstvo
sprostredkovanie úradných záleţitosti
sprostredkovanie brigády a práce
sprostredkovanie iné
poradenstvo
pracovné poradenstvo
práca v teréne - vyhľadávanie
sprevádzanie
korešpondencia
hygienická očista a hygienické potreby
telefón, cestovné, poštovné, ceniny, kolky, osobné doklady a iné
doporučenie potravín, hygieny a ubytovania
potraviny a nápoje
peňaţná úschova, pomoc a pôţička
návšteva klienta v nemocnici
umiestnenie v domovoch sociálnych sluţieb
iné sluţby (šatstvo a obuv)
Počet zamestnancov:
Počet klientov: - dlhodobých
- jednorazových

4
305
53

358
2060
2301
370
143
24
49
973
148
421
55
48
254
211
82
294
54
49
6
297

Ročenka 2009

Prehľad poskytnutých sluţieb:
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K 31.12.2009 bolo v centrálnej evidencii RS CKD zaevidovaných 2062 kariet klientov, z toho
nových 83 pribudlo oproti minulému roku.
Čo plánujeme budúci rok:
Začiatkom roku 2010 plánujeme spustiť v CSPS novú sluţbu a to Nízkoprahové denné
centrum. V Nízkoprahovom dennom centre sa bude poskytovať sociálna sluţba počas dňa
osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných
ţivotných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie. Centrum bude prijímať
a poskytovať sluţby všetkým, ktorých sociálna - ţivotná úroveň si to vyţaduje: ľudia bez peňazí,
prístrešia, zamestnania.
Ľubomír Vozňak, vedúci

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
- ambulantné zariadenie poskytujúce sociálne sluţby podľa Zákona o sociálnych sluţbách
č. 448/2008 Zb. a platnej akreditácie vydanej MPSVR SR od 1. 11. 2009.

Dátum vzniku: 22. 6. 2004
Cieľová skupina:
ľudia v sociálnej a hmotnej núdzi
ľudia závislí
ľudia bez domova
ľudia nezamestnaní.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Poskytované sluţby:
o špecializované sociálne poradenstvo - individuálne, skupinové
o sociálna prevencia.
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Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
V roku 2009 sa sociálne sluţby poskytli 473 ľuďom, išlo hlavne o poskytovanie
sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie. To znamená, ţe sme poradili, pomohli ľuďom
v ťaţkých ţivotných situáciách ako je strata zamestnania, rozpory v manţelskom vzťahu,
konflikty vo vzťahu rodič - dieťa, hrozba exekúcie, strata dokladov, závislosť (alkohol,
automaty) a podobne. Ďalej sme poskytovali sluţby administratívneho charakteru ako je
písanie ţiadosti a ţivotopisov do zamestnania, kopírovanie ako aj sprostredkovanie prístupu
klientov na internet.
Okrem týchto sluţieb sme študentom stredných škôl poskytli besedy na témy: sociálny
systém SR, komunikácia a asertivita, rodinný systém, ktoré by mali pomôcť študentom v ich
ďalšom rozvoji.
Za dôleţité povaţujem aj to, ţe sa nám podarilo na Ministerstve práce sociálnych vecí
a rodiny obhájiť projekt a tak získať akreditáciu na špecializované poradenstvo.

Spolupracovali sme s farským úradom, mestským úradom a úradom práce, ako aj
s odborníkmi z oblasti medicíny a práva. Práca Sociálneho centra je ťaţká, ale zároveň
potrebná, pretoţe je určená tým, ktorí to potrebujú bez rozdielu na vierovyznanie, vek, či
sociálny status.
K našej ďalšej činnosti patrilo zorganizovanie zbierky „Daruj školské pomôcky“zbierkou sme pomohli deťom zo sociálne slabších rodín, rozdávanie betlehemského svetla
a pomoc sociálne slabším viac početným rodinám pred vianočnými sviatkami formou
sponzorských darov. Týmito darmi sme urobili radosť mnohým ľuďom.
Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov: – dlhodobých
- jednorazových
Počet poskytnutých sluţieb:

1
3
291
182
1483

Čo plánujeme budúci rok:
Plánujeme pokračovať v poskytovaní sociálnych sluţieb avšak cez konkrétnu,
špecializovanú pomoc. Špecializované sociálne poradenstvo budeme poskytovať na báze
terapeutickej. Znamená to,
ţe týmto poradenstvom sa
budeme
snaţiť človeku
poradiť, pomôcť tak, aby
v jeho
ţivote
došlo
k pozitívnej zmene. Aby sa
zmenil jeho ţivot k lepšiemu,
aby si sám seba váţil, aby sa
jeho sebaúcta zvýšila.
Radi
by
sme
pokračovali aj v besedách
pre študentov stredných
škôl, pretoţe vnímame, ţe
tieto
besedy
prinášajú
úţitok.

Nie je tomu tak dávno, keď v Sociálnom centre Humenné zazvonil telefón a v ňom sa
ozval príjemný hlas mladej novinárky. Jej záujem bol orientovaný smerom k práci
s bezdomovcami, ktorých v okolí nášho mesta pribúda aritmetickým radom a zdá sa, že
situácia podnietená hospodárskou krízou bude postupom nasledujúcich mesiacov roku 2010
čoraz menej lichotivá.
Analýza novinárky ma zároveň primäla k tomu, aby som po zhruba polročnom období
práce dobrovoľníka bilancoval sám vo svojom vnútri činnosť nášho Centra a súčasne sa
podelil s veriacimi o postrehy. Stále však vo mne, ako i dnes evidujem u mnohých ľudí,
rezonovala jednoduchá otázka: “Čo vlastne tá Charita robí?„ Svedčí o tom celá škála
ponúkaných služieb od tých najjednoduchších administratívneho charakteru (písanie
životopisov a žiadosti do zamestnania, kopírovanie atď.) až po špecializované sociálne
poradenstvo (rodinné, individuálne, skupinové, právne, manželské, partnerské atď.) vrátane

Ročenka 2009

Mgr. Danka Kocanová, vedúca
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tak potrebného v dnešnom svete morálneho i duchovného povzbudenia v krízových životných
situáciách. Hovorím tu o skúsenosti s marginalizovanou skupinou ľudí našej spoločnosti,
akých tu vídame na vôkol denno-denne a predsa nevidíme. Hovorím o tých, ktorí sa už či
vlastnou vinou alebo vinou iných ocitli v ťažkých životných situáciách, o tých, ktorí sú zaťažení
jarmom exekúcii, ktorí prišli o prácu, ktorí majú problém s výchovou deti, o tých, ktorí trpia
neduhom alkoholizmu, o tých, ktorí nezažívajú pokoj vo vlastných rodinách, ktorým chýba ich
každodenný chlieb, ktorí sú psychicky, či fyzicky chorí a nevládzu absolvovať byrokratické
procedúry na úradoch, o tých, ktorým chýba láska, či pocit, že sú vnímaní a potrební.
Samozrejme, nie všetkým sa dá pomôcť a nie všetkým hneď, najmä osobám
špekulatívneho razenia, pri ktorých musí byť človek vyzbrojený dostatočnou trpezlivosťou,
predvídavosťou a nie zriedkakedy i razantnosťou. Pre ostatných, ktorí to skutočne potrebujú, je
tu minimálne pripravená každodenná dávka empatie a spolucítenia, a tá môže neraz zmeniť
hoci len náladu toho ktorého konkrétneho dňa a nepreháňam, keď poviem, i zachrániť ľudský
život.
Pre mňa osobne čas strávený na Charite nebol márny, bol to čas uvedomenia, pokory,
získania alebo skôr utužovania iného náhľadu na život. A tak, ak sa mňa alebo Vás
v budúcnosti niekto opýta, čo vlastne Charita robí, môžete jednoducho odpovedať: Pomáha
ľuďom akokoľvek sa len dá a to aj vtedy, keď každoročne zápasí s nedostatkom financií, ba
bojuje o svoju existenciu. Preto by som rád aj takýmto spôsobom oslovil, respektíve zostavil
skupinu niekoľkých rodín, ktoré by pravidelne – mesačne prispievali sumou 5 eur na pomoc
tým najnúdznejším. Vnímam, že by to bolo správne a myslím, že máme všetci stále veľké
rezervy v štedrosti našich sŕdc, dôvery v Boha a potláčaní vlastného egoizmu.
Mgr. Marek Voloch
dobrovoľník Sociálneho centra Humenné

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK

Gréckokatolíckia charita Prešov

- poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou podľa zákona
č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a platnej akreditácie vydanej MPSVR SR.
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Dátum vzniku: apríl 2004
Cieľová skupina:
závislí od alkoholu a iných psychotropných látok
ľudia prepustení z väzenia.
Poskytované sluţby:
o sociálne poradenstvo,
o sociálna prevencia.
Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
V roku 2009 sa opäť obnovila činnosť v Sociálnom centre vo Svidníku so zameraním
na špecializované sociálne poradenstvo. V spolupráci s kňazmi v meste Svidník bol tento
zámer spropagovaný v kostoloch, zdravotníckych zariadeniach.

Zo začiatku som sa snaţila o úpravu okolia a aj samotnej kancelárie, ako aj
o zariadenie dvoch miestnosti, aby v Sociálnom centre mohla prebiehať činnosť, na ktorú bola
zameraná. Miestnosti sú vyuţívané na skupinovú prácu s ľuďmi, ktorí sú na dôchodku alebo
pre tých, ktorí sú v tom čase sami doma. Tu sa pravidelne stretávajú raz v týţdni a je pre nich
vytvorený program a spoločná modlitba sv. ruţenca.
Taktieţ SC Svidník sa zapojilo do akcie ,,Zber školských pomôcok“ cez niekoľko rodín.
Tieto pomôcky boli doručené na Cirkevnú základnú školu sv. Juraja a odovzdané tým deťom,
ktoré to potrebujú.
Za veľmi dobrú môţem označiť spoluprácu s o. Marekom Pulščákom. Otec
protopresbyter sa zaujíma o Sociálne centrum a veľmi mi pomáha zorientovať sa v mnohých
veciach, ktoré sú potrebné, aby sa v tomto zariadení vykonávala prínosná činnosť pre
obyvateľov mesta, ale aj občanov zo širokého okolia.
Čo plánujeme budúci rok:
- pokračovať v oslovovaní klientov, spolupracovať naďalej s farskými úradmi v meste a okolí,
pokúsiť sa opäť o spoluprácu s psychiatrami, pri pomoci závislým ľuďom a práci s ich rodinami.
Počet zamestnancov:
Počet klientov: – dlhodobých
- jednorazových
Počet poskytnutých sluţieb:

1
20
35
80
Som veľmi rada, že pracujem
na Charite, lebo mám možnosť stretávať
ľudí, ktorých by som ináč nemala
možnosť stretnúť a sú veľkým prínosom
pre môj osobný život. Jedným z nich je
aj pán doc. Kredátus, ktorý je naším
supervízorom
a vedie
psychoterapeutický výcvik. Jeho cenné rady,
postrehy sú využiteľné nie len
v profesionálnom
živote,
ale
aj
v osobnom, za čo mu aj touto cestou
ďakujem.
Bc. Helena Paňková, vedúca

SOCIÁLNE CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA
Dátum vzniku:
- 25. 6. 2007 bolo vydané povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie
sociálneho poradenstva Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale priamy výkon
začal 10. 4. 2007.

Ročenka 2009

- zariadenie ambulantnej sociálnej a terénnej starostlivosti o klienta.
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Cieľová skupina:
handicapované deti a mládeţ s ťaţkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým
zdravotným stavom v školských zariadeniach.
od 1. 7. 2009 sa rozšírila cieľová skupina o nezamestnaných, ľudí v hmotnej núdzi,
ľudí ohrozených bezdomovectvom a závislých.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Poskytované sluţby:
o úkony základného aj špecializovaného poradenstva, sociálna diagnostika
a individuálne plány práce s klientom
o zabezpečenie prípravy pre deti a mládeţ tak, aby dostatočne poznali svoje moţnosti
v spoločenskom a pracovnom uplatnení
o osvojenie si pracovných návykov a spoločenských vzorov správania
o príprava aktivít a cvičení na odstránenie, resp. kompenzácie sociálno-patologických
javov u cieľovej skupiny
o osobný a skupinový kontakt s mladými ľuďmi zameraný aj na získanie nových
informácií, ktoré sú potrebné k ich socializácii
o podpora rozvoja osobnostných predpokladov jedinca formou skupinových prednášok,
individuálnych intervenčných plánov, sociálnej diagnostiky, besied a individuálnych
rozhovorov
o administratívne a úradné práce ako pomoc pre klientov
o pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí a hľadaní práce
o riešenie bytovej situácie klientov a zabezpečenie šatstva či iných nevyhnutných vecí do
domácnosti klientov.
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Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
Momentálne vykonávame sociálnu prevenciu a poradenstvo v troch školských
zariadeniach v Starej Ľubovni a okolí. Jedná sa o Spojenú školu internátnu, ktorá pozostáva zo
Špeciálnej základnej školy a Stredného odborného učilištia internátneho v Starej Ľubovni
a Špeciálnu základnú školu v neďalekom Podolínci. Mrzí ma ukončenie spolupráce so
Základnou školou v mestskej časti Podsadek neďaleko Starej Ľubovne, kde sme začali
vykonávať sociálnu prevenciu v roku 2008. Išlo o školu s rómskymi ţiakmi, ktorí sú veľmi
problémoví najmä svojím správaním, útekmi zo školského zariadenia, nerešpektovaním
pedagógov a veľmi častým záškoláctvom, preto si myslím, ţe preventívne aktivity s touto
cieľovou skupinou sú veľmi potrebné. Na druhej strane som rada, ţe sme od začiatku
školského roka 2009/2010 mohli rozbehnúť preventívne aktivity vo väčšom rozsahu nielen na
Strednom odbornom učilišti internátnom v Starej Ľubovni, ale aj na školskom internáte, kde sú
počas týţdňa ubytovaní študenti školy.
V roku 2009 sa nám rozšírila aj cieľová skupina o nezamestnaných, ľudí v hmotnej
núdzi, ľudí ohrozených bezdomovectvom a závislých. Preto pomáhame v kancelárskych
priestoroch čoraz viac ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
Výkon sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva prebiehal aj počas roka 2009 za
spolupráce mnohých odborných pracovníkov a zariadení. Spoluprácu s kompetentnými ľuďmi
hodnotím pozitívne. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať vedeniu spomínaných škôl za
ich ústretovosť a umoţnenie kontaktu so ţiakmi a študentmi v ich školských zariadeniach. Tieţ
si veľmi cením rozbehnutú spoluprácu s Gymnáziom v Spišskej Starej Vsi, ktoré uţ viackrát
zorganizovalo rôzne zbierky, či skôr akcie zamerané na školské pomôcky, hračky či oblečenie,
ktoré potom priviezli do nášho Sociálneho centra, a tak pomohli mnohým rodinám, ktorým sa
tieto veci rozdali.

Čo plánujeme budúci rok:
V roku 2010 budem aj naďalej pokračovať vo vykonávaní sociálnej prevencie
a poradenstva v spomínaných školských zariadeniach. Je potrebné reagovať na problémy detí
a mladistvých aj vyberaním aktuálnych tém na rozhovory a diskusie, ktoré budem
prispôsobovať ich záujmu, problémom či aktuálnej situácií v našom regióne. Tieţ sa budem
snaţiť pomáhať aj ďalším skupinám občanov, ktorí navštívia naše zariadenie.
V tomto roku som veľmi pesimistická, neplánujem ţiadne nové veci, projekty či
spolupráce, pretoţe ma mrzí, ţe tak potrebná sociálna prevencia najmä s danou cieľovou
skupinou nenachádza pochopenie na financovanie a podporu v tých najvyšších kruhoch, čím
sa úplne stráca jej význam. Keďţe pracovný čas sociálneho pracovníka vykonávajúceho
sociálnu prevenciu a poradenstvo je v tomto roku skrátený viac ako v minulom roku, obávam
sa poklesu návštev školských zariadení, keďţe to bude náročné stihnúť časovo, a tým aj
poklesu klientov.
1
171
53
428

Pri práci v Sociálnom centre som sa
stretla s mnohými ľuďmi, s mnohými príbehmi
i problémami, ktoré trápia bežných ľudí.
Niektorých je potrebné len vypočuť, pretože sa
chcú vyrozprávať a tak dostať zo seba svoje
problémy, iným sa snažím pomôcť či poradiť, ak
je to v mojej moci. Komunikácia s rómskymi
deťmi, ale aj s ich rodičmi či inými dospelými je
niekedy ozaj náročná, keďže sa jedná o ľudí
s nižším intelektuálnym stupňom myslenia,
ktorí majú často skreslenú predstavu o živote
a problém porozumieť základným veciam.
Pri svojej práci s deťmi a mladými ľuďmi považujem za nevyhnutnosť zaoberať sa
drogovou problematikou, problémom kriminality, šikanovania či iných dôležitých tém na
odbornej úrovni, čo vyplýva zo súčasných trendov na Slovensku. Všetci vidíme ako sa rozširuje
sortiment drog i drogovo závislých a rastie kriminalita, pritom klesá veková hranica drogovo
závislých aj mladých delikventov. Keďže s drogami, kam zaradzujeme aj alkohol či cigarety,
začína experimentovať pubescentná a adolescentná mládež, centrom môjho záujmu sú práve
žiaci tohto veku. Snažím sa aj o zmysluplné trávenie voľného času tejto cieľovej skupiny
organizovaním rôznych školských súťaží, hier a akcií pre deti. Veľmi vydarenou akciou bol
napríklad tenisový a volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil cez letné prázdniny. Je dôležité pre
nich vymýšľať rôzne aktivity, ktoré by ich podnietili k tvorivosti či rozvinuli ich fantáziu a zlepšili
disciplínu a správanie.
Som šťastná, keď mi poďakujú, že sa dozvedeli nové informácie, o ktorých doteraz
vôbec nevedeli alebo len povedia, že dnes sa im hodina či téma veľmi páčila, bolo to
zaujímavé a budú sa tešiť aj nabudúce. Naozaj takéto slová z úst detí človeka nielen potešia,
ale dodajú aj mnoho chuti a energie do ďalšej práce. Aj taká je práca v Charite, kde zažívam

Ročenka 2009

Počet zamestnancov:
Počet klientov: - dlhodobých
- jednorazových
Počet poskytnutých sluţieb
(intervenčné plány s klientmi školy):
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každý deň silné zážitky a pocit, že som mohla pomôcť niekomu, kto moju pomoc potreboval.
Tak ako minule, keď som pomohla jednej pani s ošatením a hračkami pre jej rodinu. Neskôr
prišla za mnou aj so svojou malou dcérkou a na otázku dcérky: „Mami, kto je tá teta?“, mama
odpovedala: „To je tá milá teta z Charity, čo nám minule pomohla s oblečením a dala Ti tie
krásne hračky.“ Dcérka sa na mňa len usmiala a povedala: „Ďakujem“.
Mgr. Eva Halamová, vedúca

SOCIÁLNE CENTRUM SNINA
- ambulantné zariadenie poskytujúce sluţby na základe akreditácie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 79 ods. 1 písm. h) bod 2 a § 88 a § 91 ods. 3 zákona č.
448/2008 Zb. o sociálnych sluţbách
Dátum vzniku: 1. novembra 2005
Cieľová skupina:
občania v hmotnej alebo sociálnej núdzi
osoby závislé, po výkone trestu a bez domova.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Poskytované sluţby:
o špecializované sociálne poradenstvo
o základné sociálne poradenstvo
o prevencia
o sprostredkovanie právnej rady cez Centrum právnej pomoci
o sprevádzanie na lekárske vyšetrenie
o pomoc pri hľadaní zamestnania
o sprevádzanie a pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí, identifikačných dokladov
(občiansky preukaz, preukaz poistenca)
o pomoc pri písaní ţivotopisu a ţiadosti o prijatie do zamestnania a inej korešpondencie
v styku s úradmi, súdmi a inými inštitúciami
o kopírovanie a skenovanie, tlač
o morálne a duchovné povzbudenie v ťaţkých ţivotných situáciách
o bezplatný prístup na internet;
o materiálna pomoc (školské pomôcky, potraviny).
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Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
V roku 2009 sme poskytli sluţby 257 klientom. Boli to najmä sluţby súvisiace
s nezamestnanosťou, vybavovaním úradných záleţitosti a rodinnými problémami. Pokračovali
sme v prevencii vo forme besied na stredných školách na témy: Sociálny systém SR, ţivotné
cykly a komunikácia. Týchto stretnutí sa zúčastnilo 125 študentov. Zapojili sme sa do akcie
„Daruj školské pomôcky“ a v spolupráci s dobrovoľníkmi Informačného centra Snina sme
potešili deti v dvanástich rodinách. V mesiaci jún absolvoval študent Katolíckej univerzity
Ruţomberok absolventskú prax v našom zariadení.

Zaznamenali sme mierny pokles klientov
(o 37 klientov), najmä od septembra, kedy
sa Sociálne centrum presťahovalo do iných
priestorov mimo centra mesta. Tento fakt
značne sťaţuje klientom dostupnosť našich
sluţieb.
Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov: – dlhodobých
- jednorazových
Počet poskytnutých sluţieb:

1,5
1
132
125
25

Čo plánujeme budúci rok:
Rozšíriť škálu poskytovania sluţieb klientom a to konkrétne o materiálnu pomoc (odev,
obuv). V budúcom roku by sme sa chceli sústrediť na špecializované poradenstvo v spolupráci
s miestnymi psychiatrami.
Chceme zrealizovať Schránku dôvery (klient napíše svoj problém anonymne pod
značkou a pod značkou bude aj uverejnená odpoveď na tabuli). Naďalej chceme rozvíjať
spoluprácu s miestnymi duchovnými a rozšíriť spoluprácu aj s duchovnými v obciach okresu
Snina. Taktieţ plánujeme zriadiť šatník pre občanov v hmotnej núdzi.
Iveta Buhajová, Bc. Erika Bajusová

SOCIÁLNE CENTRUM PRE RODINU
V HUMENNOM

Vznik: na základe akreditácie na MPSVaR SR, Sekcie sociálnej a rodinnej politiky od
1. 4. 2009
Cieľová skupina:
dysfunkčné rodiny v rómskej komunite Podskalka v Humennom,
deti a rodiny zo sociálne znevýhodneného sociálneho prostredia.

Ročenka 2009

Ciele:
- práca s rodinou má smerovať k úprave rodinného prostredia, aby deti, ktorým hrozí
vyňatie z rodiny v nej mohli aj naďalej zotrvať a deti, ktoré boli rozhodnutím súdu
vyňaté z rodiny a umiestnené v náhradnej rodinnej starostlivosti sa mohli do svojej
biologickej (pôvodnej) rodiny vrátiť
- dosiahnuť lepšiu pripravenosť a vstup rómskych detí, mládeţe a rodín do spoločnosti
a rodinného ţivota.
- vytvoriť systém prevencie a podpory a poskytovania kvalifikovaného sociálneho
poradenstva.
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ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi,
osoby dlhodobo nezamestnané, nízko kvalifikované a inak znevýhodnené skupiny
postihnuté sociálnym vylúčením.
Počet zamestnancov: 1
Počet klientov:
15
Poskytované sluţby:
o pomoc pri vypĺňaní a písaní ţiadostí, pomoc pri hľadaní a udrţaní zamestnania (písanie
ţiadostí, ţivotopisu, pomoc pri príprave na pohovor), poskytnutie informácií
o moţnostiach zvýšenia kvalifikácie, nácvik pracovných zručností – práca
dobrovoľníka,
o vedenie klienta k svojpomoci, posilňovanie odolnosti klienta, výcvik komunikačných
zručností, správny odhad a zhodnotenie rizika, hľadanie silných stránok klienta,
o pomoc pri získavaní platných dokladov, pomoc pri získavaní sociálnych dávok
(sprevádzanie na úrady, k odborníkom),
o umoţnenie prístupu k počítaču a internetu (pomoc pri učení práce s počítačom, pomoc
pri získavaní praktických zručností s prácou s PC a internetom),
o rozvoj sociálnych zručností a ţiadúcich návykov (hygienických, spoločenských,
zdravotných, stravovacích atď.),
o vyrovnané hospodárenie domácnosti, vytvorenie vyrovnaného rodinného rozpočtu,
pomoc pri vytvorení splátkových kalendárov,
o rozvoj rodičovských zručností – rozvoj vlastných rodičovských kompetencií, pomoc pri
nadviazaní kontaktu so školou – sprevádzanie
o práca v teréne – návštevy v rodinách.
Mgr. Andrea Charitunová, vedúca

ÚTULOK ARCHA PREŠOV
- zariadenie sociálnych sluţieb Útulok podľa zákona č. 448/2008, § 26 Z.z. o sociálnych
sluţbách

Gréckokatolíckia charita Prešov

Dátum vzniku: 1.6.1997
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Cieľová skupina:
sprostredkovaní klienti zo Sociálneho centra
čakatelia na protialkoholickú alebo inú liečbu
neúspešne resocializovaní klienti z vyšších stupňov RS CKD (s drogovou recidívou)
spontánne prichádzajúci klienti
klienti vyhľadaní v teréne na území mesta Prešov cez Sociálne centrum.
Poskytované sluţby:
o útulok s celodenným pobytom s moţnosťou prípravy teplej stravy

o
o
o
o
o
o

moţnosť celkovej hygienickej očisty a výmeny šatstva
moţnosť prania a ţehlenia osobných vecí
pracovná terapia – práce v okolí objektu, distribúcia časopisu Cesta
iniciovanie osobných pohovorov terapeutmi pre riešenie nepriaznivej situácie klienta
spoluhospodárenie s klientom
vyuţívanie servisu sluţieb Sociálneho centra.

Čo sa nám podarilo v tomto roku 2009:
- začali sme práce na príprave nízkoprahového ubytovania Nocľahárne s víziou spustenia do
prevádzky 1.2.2010
- zvýšenie štandardu izieb na poschodí a to vytvorením dvojposteľových izieb z pôvodných
štvorposteľových
- prípravné práce na výstavbe vlastnej kotolne za účelom odpojenia sa od centrálneho
dodávateľa tepla
- v rámci ergoterapie
udrţiavanie
čistoty
zariadení a blízkeho
okolia, kosenie trávy
okolo
chodníkov,
obrubníky sa vyčistili od
buriny,
chodník
a krajnice vozovky sa
vyčistili od nánosov
a buriny, pomoc pri
rekonštrukcii objektu
Centra
terénnych
a sociálnych sluţieb
- ukončenie supervízneho výcviku jednej
skupiny terapeutov a pokračovanie supervízneho výcviku pre druhú skupinu terapeutov na
zvyšovanie kvalifikačných predpokladov pre prácu s cieľovou skupinou ľudí
- spustenie nového supervízneho vedenia terapeutov v rámci Balintových skupín.
Počet zamestnancov:
Počet klientov:
Kapacita
Vyuţiteľnosť:

8
188
53
110%

- spustenie nízkoprahového ubytovania Nocľaháreň Effeta, v prvom kvartáli roka 2009
- spustenie vlastného vykurovania celého objektu Pod Táborom 33, čo bude viesť k výraznej
finančnej úspore
- pripojenie objektu ku kanalizačnej sústave
- rozbeh ergoterapie, výroba nábytku a chov drobných hospodárskych zvierat.
Rudolf Bača, vedúci

Ročenka 2009

Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:
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DOM CHARITAS PREŠOV
- zariadenie podporovaného bývania podľa §34 Zákona o sociálnych sluţbách č. 448/2008.

Dátum vzniku: 1.7.2002

Cieľová skupina:
- klienti s ľahkým
zdravotným postihnutím,
alebo duševnou
poruchou odôvodňujúcou
pobyt v zariadení
podporovaného bývania.

Poskytované sluţby:
o podpora a pomoc klientom pri získavaní samostatnosti a samoorganizácii
o dohľad nad dodrţiavaním domového a ubytovacieho poriadku a vyhodnocovanie ich
pobytu
o pomoc pri vyhľadávaní a výbere vhodnej práce a bývanie na priváte
o moţnosť stretnutí s kňazom a psychológom.
Počet zamestnancov:
3
Počet klientov:
23
Kapacita:
20
Vyuţiteľnosť:
115 %

Gréckokatolíckia charita Prešov

Čo sa nám podarilo v tomto roku 2009:
- prípravné práce na zmene charakteru zariadenia v rámci zákona č. 448/2009 Z. z.
o sociálnych sluţbách. Od 1.1.2010 sa zariadenie mení zo zariadenia podporovaného bývania
na Domov na pol ceste podľa §27 uvedeného zákona
- zvýšenie kvality ubytovania rozšírením spoločenských priestorov
- pravidelná pracovná terapia pre klientov.
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V objekte Pod Táborom pôsobím od jeho začiatku a to od roku 1997. Začínali sme s
ubytovaním iba na noc s kapacitou klientov 21. Naše zariadenie sa postupom času
vyprofilovalo na komplex pobytových služieb s celodennou prevádzkou a dá sa povedať že
momentálne poskytujeme komplexné služby a kapacitne sa pohybujeme v rámci všetkých
zariadení v počte 80 klientov na noc a v prípade potreby aj viac... Naše zariadenia prechádzajú
vývinom a stále niečo meníme a vylepšujeme a to je znakom toho, že žijeme a snažíme sa
poskytnúť služby čo najširšej klientele.
Bc. Michal Kall, zástupca vedúceho

DOMOV NÁDEJE PREŠOV
- resocializačné stredisko akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z.z. s celodennou
prevádzkou pobytovou formou poskytujúce komplexné resocializačné sluţby.

Dátum vzniku: 3.11.1993
Cieľová skupina:
Muţi a mladiství od ukončeného 16 roku
do 50 roku, závislí na:
- alkohole
- psychotropných látkach
a halucinogénoch
- na hráčskej vášni
- liekoch.
Poskytované sluţby:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

psychoterapia a socioterapia (individuálna a skupinová)
pracovná terapia (autoumyváreň, práčovňa, kuchyňa, stolárska dielňa, ručná dielňa,
práce okolo strediska a v stredisku - údrţbárske práce)
duchovná pastorácia
arteterapia
biblioterapia, skupiny spojené s videoprojekciou
terénna terapia (jednodňová, viacdňová)
rodinná terapia, rodinné stretnutia (náprava vzťahov v rodine)
športová terapia
organizácia voľného času (koníčky, záujmy, vedomostné kvízy, športové podujatia)
kultúrna oblasť ţivota (divadelné predstavenia, kino, hvezdáreň)
zvyšovanie vzdelania, rekvalifikačné kurzy.

- výmena kresiel v komunitnej miestnosti
- výmena starého linolea v jedálni za dlaţbu
- výmena starej dlaţby v kuchyni za novú protišmykovú
- rozšírenie a stabilizovanie arteterapie a jej aplikácia do reţimu v zariadení
- presunutie kotolne v autoumyvárke osobných áut
- rekonštrukcia čističky odpadových vôd v autoumyvárke
- zhotovenie dlaţby pod budúci altánok
- vytvorenie jazierka v parku pri objekte
- výroba postelí z masívu pre klientov do celého zariadenia
- realizácia Dňa otvorených dverí spojená s prezentáciou výrobkov arteterapie.

Ročenka 2009

Čo sa nám podarilo v roku 2009:
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Prehľad ukazovateľov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Vyuţiteľnosť v %
Počet poskytnutých sluţieb:
Kuchyňa /jedál, R-O-V/
Práčovňa /zákazok/
Autoumyváreň /zákazok/
Počet ţiadostí o umiestnenie
Počet klientov: - spolu
- z toho prechádzajúci z roku 2008
Odišli z RS DON spolu:
z toho - riadne ukončenie resocializácie
- porušenie zásad resocializácie
- z vlastnej vôle
- preradení do Útulku Archa
K 31.12.2009 zo všetkých klientov abstinovalo spolu
klientov tj.:

Rok 2009
10
0
21,64
23
94,09
18.502
802
1.739
36
47
18
32
5
6
18
2
20
42,6 %.

Čo plánujeme v roku 2010:

Gréckokatolíckia charita Prešov

- absolvovať min. 1x viacdňovú terénnu terapiu s klientmi
- vymeniť na chodbe linoleum za dlaţbu v ubytovacej časti zariadenia
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- zníţenie a zateplenie
stropov v autoumyvárke osobných áut
- presunutie stolárskej
dielne do väčších
priestorov
- vymaľovať fasádu na
strane dvora nášho
zariadenia.

Ing. Branislav Boţek,
vedúci

Svedectvo klienta, 6 mesiacov v resocializácii:
Po liečbe na psychiatrii vo FNsP J. A. Raimana v Prešove som nastúpil do tohto
resocializačného zariadenia. Po dvoch týždňoch pobytu som vstúpil do programu racionálnej
terapie Domova nádeje pod vedením terapeutky Mgr. Gabriely Šostákovej, kde som sa
dozvedel o svojom probléme závislosti, taktiež o zdravotných problémoch, ktoré prináša
závislosť.
Tento resoc mi dal a dáva veľa pozitívneho v prežívaní, vo vzťahoch v skupine, v riešení
problémov a pod. Ukazuje mi správny náhľad na drogu, môj život v abstinencii a ukazuje mi
ako sa mám vyvarovať chybám a neriešeniu problémov, aby som neurobil recidívu. Resoc mi
dáva veľa dobrých kamarátov – abstinentov, ktorý mi chcú pomôcť v mojich
problémoch. Taktiež mi dáva terapeutov a vedúceho, ktorý mi vedia poradiť a pomôcť v každej
chvíli po stránke sociálnej, rodinnej, duchovnej a psychickej a tiež mi pomáhajú preniesť sa
cez problémy z minulosti.
Býva sa mi tu veľmi dobre, som tu spokojný a aj keď vlastním dom so záhradou,
považujem toto zariadenie za svoj druhý domov. Som zaradený do pracovnej terapie v kuchyni
a práčovni, takže aj strava je výborná a prádlo čisté. Vďaka pracovnej terapii zabúdam na
ťažkosti z minulosti.
Ľubo P., klient 2. štádia v Domove nádeje

ŠKOLIACE PRACOVISKO
Inštitútu edukológie a sociálnej práce (IEaSP)
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
a ostatná študentská prax
- činnosť pracoviska sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov inštitútu, pre prácu
s marginálnymi skupinami prostredníctvom praktických skúseností, ktoré študenti získajú
počas študijnej praxe v RS CKD, najmä v Domove nádeje.

Hlavné výsledky:
 1 študentka IEaSP FF, PU v Prešove absolvovala v Útulku Archa prax v celkovej dĺţke
60 hodín.
 5 študentov rôznych vysokých škôl humanitného smeru absolvovalo v RS CKD prax
v celkovej dĺţke 189 hodín.
Ing. Branislav Boţek, vedúci
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Cieľová skupina:
- na výkon študentskej praxe sú prijímaní študenti 3 aţ 5-eho ročníka IEaSP, FF PU v Prešove
ako aj študenti 1. – 5. ročníka rôznych vysokých škôl humanitného smeru.
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KAHAN - Klub alkoholikov hľadajúcich
abstinenciu
- svojpomocná skupina zameraná na stretávanie sa a doliečovanie závislých osôb, pomoc ich
rodinným príslušníkom, propagáciu abstinentského spôsobu ţivota.
- stretávame sa raz týţdenne (štvrtok 15.30 hod.). Kaţdý tretí štvrtok prichádza na Klub
duchovný správca o. Jozef Voskár, ktorý nás duchovne formuje.
Dátum vzniku: 15. 06. 2002 v Prešove
Cieľová skupina:
- otvorená skupina pre všetkých, ktorí chcú abstinovať, pre všetkých, ktorí majú problém
s akoukoľvek závislosťou, pre rodiny závislých, pre tých, ktorí propagujú zdravý spôsob ţivota.
Momentálne má klub 38 členov a mnoho sympatizantov. Na jednom klubovom stretnutí sa
zíde v priemere 15 - 20 ľudí.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Poskytované sluţby:
o doliečovanie závislých osôb
o pomoc rodinným príslušníkom závislých
o prevencia na školách o škodlivosti drogy a vzniku závislosti.
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Čo sa nám podarilo v tomto roku 2009:
Okrem pravidelných štvrtkových stretnutí, bola činnosť Klubu zameraná na aktivity
smerované k zdravému spôsobu ţivota a kvalitnému spoločenskému ţitiu závislej osoby bez
drogy.
Kaţdoročne
usporadúvame
začiatkom roka Ples abstinentov. Toho
roku to bol 24. januára 2009 a zúčastnili
sa na ňom abstinenti z celého Slovenska.
Organizujeme
spoločné
podujatia
závislých a ich rodinných príslušníkov, tzv.
opekačky, guláše. V rámci prevencie
robíme prednášky na školách o škodlivosti
a následkoch
uţívania
drog.
Navštevujeme kluby abstinentov po celom
Slovensku.
V celoslovenskom
hnutí
abstinentov máme zastúpenie vo výbore
ASKAS (Asociácia klubov abstinentov
Slovenska). Zúčastnili sme sa na
celoslovenských
športových
hrách
abstinentov, ktoré sa konali 11. – 13. 09.
2009 v rekreačnom zariadení Poniklec
v blízkosti Brezna. Na konci roka máme
Vianočný klub pre závislých a ich
rodinných príslušníkov..

Čo plánujeme budúci rok, čo treba vylepšiť:
- pokračovať v aktivitách z minulých rokov
- vylepšiť by sme chceli prácu s mládeţou a celospoločensky pôsobiť v rámci prevencie
škodlivosti drog a ich následkov.
- usporiadať kaţdoročný Ples abstinentov.
- v dňoch 17. – 19. 09. 2010 zorganizovať celoslovenský kongres abstinentov Slovenska.
Od roku 1991 sa snažím, aby som nepil, pretože alkohol v mojom živote narobil veľa
zla. Rozpadla sa mi rodina, nehovoriac už o iných sociálnych, fyzických a psychických
aspektoch mojej závislosti. Stále som chcel, ale nikdy som nevydržal. Po mnohých recidívach
som si povedal, že urobím všetko preto, aby som abstinoval. Začal som navštevovať Klub
abstinentov. Keď som sa predtým sám trápil, teraz už som mal na to priateľov. To čo, som
predtým na liečbe nevnímal, teraz som začal vnímať z výpovedí ľudí s podobným osudom.
Pozorne som počúval a zdôveroval sa so svojimi problémami, ktoré ma trápia na mojej ceste
životom. Abstinencia sa pre mňa stala ľahšou a našiel som si nový štýl života - bez drogy. Keď
som mal predtým „kamarátov z mokrej štvrte“, teraz som ich vymenil za abstinentov.
Spoznal som ľudí s problémom závislosti z celého Slovenska. Mám ich rád, rád sa
s nimi stretávam pri rôznych príležitostiach. Závislosť je nevyliečiteľná choroba, dá sa len
pozastaviť a regulovať. Ja to robím za pomoci ľudí z Klubu Kahan. Toto je moja cesta
abstinencie. Darí sa mi 8 rokov a som rád na tomto svete.
Jakub Harčár, predseda Klubu

Redakcia časopisu CESTA
Charakter časopisu:
- populárno – náučný kresťanský časopis o abstinencii, bezdomovectve, kvalite ţivota a iných
sociálno-patologických javoch distribuovaný najmä formou pouličného predaja núdznymi.
Cieľová skupina:
- široká verejnosť, ktorú zaujíma nielen problematika závislosti a bezdomovectva, ale ktorá
hľadá odpovede na skvalitnenie vlastného ţivota (aj prostredníctvom viery).

Štatistické údaje:
Personál: šéfredaktorka a 3 externí spolupracovníci
Rozsah časopisu: 32 strán + farebná obálka
Počet vydaných čísel: 11
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Pravidelný obsah časopisu:
- rozhovory so známymi osobnosťami spoločenského a kultúrneho ţivota
- pohľady odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie, terapeutov v praxi a pohľady teológov
na problematiku, ktorej sa časopis venuje
- zamyslenia a úvahy nad Svätým písmom
- svedectvá a ţivotné príbehy ľudí bez domova, závislých, v núdzi…
- zamyslenia a reportáţe na aktuálne témy.
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Priemerný mesačný náklad: 4000 ks
Priemerný počet distributérov v mesiaci: 20
Celkový počet distributérov: 65
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Mesačník Cesta sa ustálil na mediálnom trhu. V roku 2009 sme vsadili na propagáciu.
Reprezentovali sme mesačníkom na rôznych konferenciách venovaných médiám. O
problematike médií, ich vyuţívaní a zneuţívaní, ale aj o ich pozitívach na besedách informovala
šéfredaktorka Andrea Čusová.
V tomto kontexte chceme pokračovať aj ďalej. Nielen písať, ale aj hovoriť
s konkrétnymi ľuďmi. Snaţíme sa búrať bariéry a predsudky, ktoré sú v nás. Veď na ulici môţe
skončiť ktokoľvek z nás. Stačí stratiť prácu, prísť pre nešťastnú „náhodu“ o blízkych, či ako sa
hovorí, zísť z tej správnej cesty… Uţ dávno neplatí, ţe na ulicu sa dostanú ľudia len vlastným
pričinením. A to by sme si mali uvedomiť všetci. Dnes je veľmi ľahké prísť o vlastnú dôstojnosť.
No je málo tých, ktorí nám dokáţu aj v takejto ţivotnej chvíli podať pomocnú ruku. Cesta sa o
to snaţí uţ nielen tlačeným slovom, ale aj rozhovormi priamo medzi Vami…

Gréckokatolíckia charita Prešov

Mgr. Andrea Čusová, šéfredaktorka
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Pozrite si aj na webe:

www.mesacnikcesta.sk

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT GKCH
Resocializácia a doliečovanie závislých v Domove nádeje Prešov
- projekt určený na zlepšenie a rozšírenie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby
závislé od psychoaktívnych látok.
Poskytovateľ grantu:
Európska únia a Úrad vlády Slovenskej republiky
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Termín realizácie projektu: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009
Schválená čiastka: 24 875,32 Eur
Celkovým cieľom projektu bolo zlepšiť a rozšíriť resocializačnú a rehabilitačnú
starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok, motivácia pacientov k doliečovaniu.
Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Všetky naplánované aktivity sme zrealizovali, niektoré so
zmenami v harmonograme, čo však nijak nenarušilo ciele projektu. Veľmi pozitívne hodnotíme
odporúčania z monitoringu ÚV SR pre udrţanie ergoterapeuta aj po skončení projektu.
Napomohlo to k jeho predĺţeniu pracovnej zmluvy aj po ukončení projektu.
Profesionalita terapeutického tímu sa odzrkadľuje na procese resocializácie i na
celkovom obraze zariadenia. Z toho dôvodu nadobudnuté vedomosti pri výcviku a edukácii,
tieţ pri supervízii vyuţívame a naďalej spolupracujeme so supervízorom. Finančné prostriedky
nám nedovoľujú pokračovať v takej intenzite ako počas projektu, napriek tomu uţ máme
dohodnuté ďalšie stretnutia. Terapeutické aktivity usmerňujúce klientov k zmene správania
a spôsobu ţivota, od nekvality ku kvalite a opätovnej reintegrácii do spoločnosti, sme zamerali
počas projektu na komunikačné zručnosti a racionálnu terapiu, čo bolo klientmi pozitívne
hodnotené. Naďalej sú tieto témy súčasťou terapie v doliečovaní v RS DON. Na tieto témy do
budúcna plánujeme vyčleniť
menej hodín, k čomu sme dospeli po konzultáciách
s terapeutickým tímom.
Výraznú podporu pri realizácii projektu sme mali aj zo strany manaţmentu
Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. V oblasti
manaţovania projektu sme získali nové skúsenosti, ktoré v budúcnosti efektívne vyuţijeme pri
uchádzaní sa o granty.

Cesta - zdravší a zmysluplnejší poh ľad na ţivot

Poskytovateľ grantu: Konferencia biskupov Slovenska
Termín realizácie projektu: 01. 09. 2008 - 31. 07. 2009
Schválená čiastka: 3 319,39 Eur
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- zamerané je na periodickú tlač časopisu Cesta - mesačník o abstinencii, bezdomovectve a
kvalite ţivota distribuovaný najmä formou pouličného predaja.
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Finančnými prostriedkami schválenými pre tento projekt sme pokryli časť výdavkov na
tlač a honoráre. Cieľom projektu bolo šírenie osvety a teda prevencia v oblasti drogových
závislostí a iných sociálno-patologických javov na území mesta Prešov a iných území SR,
vytváranie podmienok pre pracovnú terapiu klientov RS CKD, resocializáciu jeho distributérov
v rámci SR, ktorí participujú na tlači časopisu a jeho distribúcii. Môţe to viesť k mobilizácii ich
síl pre zmenu svojho ţivota, šírenie duchovných myšlienok v časopise, ktorý prispieva
k celkovému zamysleniu sa verejnosti nad kvalitou svojho ţivota, informovanie o RS CKD,
GKCH, popr. iných organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti.
Vďaka prideleným finančným prostriedkom sme mesačník CESTA mohli udrţať na
poţadovanej odbornej úrovni. Dôleţitou súčasťou bola jazyková, grafická úprava a externá
redakčná spolupráca. Kaţdé vydanie mesačníka bolo distribuované pouličnými predajcami.

Prevencia a resocializácia drogovo závislých osôb pri Gréckokatolíckej
diecéznej charite v Prešove
- projekt bol zameraný na skvalitnenie poskytovaných sluţieb v resocializačnom stredisku
Domov nádeje Prešov, prevenciu a osvetu prostredníctvom výroby a distribúcie časopisu
CESTA.
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
GS Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Bratislava
Termín realizácie projektu: 01.07. 2009 – 31. 12. 2009
Schválená čiastka: 14 700,- Eur
Ciele projektu:
Prevencia a osveta prostredníctvom výroby a distribúcie časopisu CESTA
Skvalitnenie pracovnej terapie a zároveň ubytovacích podmienok pre 23 klientov v
Resocializačnom stredisku Domov nádeje (RS DON) Prešov
Udrţateľnosť spolupráce medzi zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami.
Mgr. Rostislav Labuda, projektový manaţér RS CKD

Gréckokatolíckia charita Prešov

Rekonštrukcia objektu Centra poradensko -sociálnych sluţieb Prešov
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Náklady: celkovo za rok 2009 cca 15 000,- €
Finančné zdroje: 2 707,- € príspevok Mesta Prešov, ostatné práce zrealizované svojpomocne.
Zrealizované práce:
skolaudovaných ďalších 100 m2, k 01.10.09, spustenie prevádzky v tejto časti Centra
presťahovaním redakcie časopisu CESTA, k 01. 02. 2010 spustenie prevádzky nízkoprahového
denného centra a pokračovanie zhotovovania podláh, elektroinštalácie, vodoinštalácie v
ostatnej časti Centra na ulici Pod Táborom 33.

„Dajme im ešte šancu“
Doba trvania: 1.4. 2008 – 31.03.2010
Schválená čiastka: 62 457,68 €
Popis projektu:
Aktivita 1: Terénna práca
Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a sprevádzanie klienta
v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, resp. akútnej sociálnej núdze.
Terénna činnosť pozostáva v permanentnom monitorovaní a depistáţe rizikových a
problémových skupín osôb závislých resp. bez domova, resp. ostatných cieľových skupín osôb,
v lokalite mesta Prešov.
Aktivita 2: Ambulantná práca
V prípade návštevy klienta v priestoroch kancelárií terénnych sociálnych pracovníkov
a ich asistentov ambulantne poskytujeme nasledovnú starostlivosť o klienta:
zistenie anamnézy, administratívna pomoc, korešpondencia, finančné spoluhospodárenie,
písanie ţivotopisu, spôsoby podania Ţiadosti o zamestnanie, individuálny prístup v riešení
problému nezamestnanosti, kontakt s potencionálnymi zamestnávateľmi...
Aktivita 3: Integračná práca
Osobný manaţment klienta po získaní zamestnania, udrţiavanie kontaktu s klientom po
dobu 6 mesiacov po získaní zamestnania, získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov
a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby je hlavnou náplňou tretej aktivity, ktorá
celý projekt kompletizuje.
Počet klientov zapojených do projektu: 254
Počet poskytnutých sluţieb: 4399.
Ing. Eduard Malatinec, projektový manaţér

Vďaka finančnej podpore
Konferencie
biskupov
USA
Washington, Fr. McCanna, SJ sme sa
mohli v roku 2009 opäť posunúť
o krok ďalej v rekonštrukcii a naši
klienti sa uţ tešia na skoré
presťahovanie do nových priestorov.
Budú tam môcť viac rozvíjať svoje
schopnosti
a
postupné
osamostatňovanie sa cez terapie a
rôzne tvorivé aktivity v chránenej
dielni.
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Rekonštrukcia a prístavba bud ovy na zlepšenie ţivotných podmienok pre
handicapované deti z Domu sv. Anny
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Ešte v máji 2008 sme zaslali projekt so ţiadosťou o finančnú podporu 46 996 USD a v
auguste 2009 nám došla čiastka 13 774,10 Eur.
Finančné prostriedky sme pouţili na stavebné práce cez firmu Fedstav, Stará Ľubovňa:
tepelná izolácia a prekrytie sadrokartónom v podkroví
8 428,26 Euro
vnútorné omietky miestností, a vysprávky okolo okien
5 345,74 Euro
Naše ďalšie plány:
pripravujeme priebeţne ďalšie projekty so ţiadosťou o finančnú podporu, aby sme mohli
pokračovať v rekonštrukcii a čoskoro rozšíriť kapacitu poskytovanej sociálnej sluţby.
PhDr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka

Podpora rekonštrukcie nemocnice v Koroleve na Ukrajine

Gréckokatolíckia charita Prešov

Tento projekt financuje švajčiarska nadácia Alessandra Marzano Uster, ktorá nás
cez pátra Franca Gattiho, SJ poţiadala o sprostredko-vanie kontaktov a dohľad nad celou
rekonštrukciou
a financovaním
objektu. Celkový
rozpočet je vo
výške 23 300
Eur.
V roku
2009 tam bolo
preinvestovanýc
h 5 000,- Eur, za
ktoré
sa
zrealizovala
výmena dverí,
okien, obklady
na
chodbách
a vymaľovanie 2
laboratórií.
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Celkovo sme ako projektový tím napísali a podali 49 projektov resp. ţiadostí o finančnú
podporu, z toho bolo 12 neschválených, 17 je otvorených alebo presunutých na rok 2010 a 20
projektov bolo schválených a podporených. Vidno ovocie nášho snaţenia, ţe cca viac neţ
polovica našich projektov je alebo veríme, ţe ešte bude úspešná.
Ing. Mária Rajňáková, koordinátorka

MOZAIKA VZÁCNYCH UDALOSTÍ
Putovná výstava o Afrike a problematike HIV/AIDS (9. -15. 2. 2009)
prebiehala vo vstupných priestoroch Obvodného úradu Prešov v rámci celoslovenského
projektu rozvojového vzdelávania Slovenskej katolíckej charity.
Na otvorení výstavy sa
zúčastnil aj o. Pavol
Dancák z Vysokej školy
zdravotníctva
a sociálnej
práce sv. Alţbety, ktorý sa
práve vrátil zo študijnej
cesty z Afriky.
Výstava ukázala aký ničivý
efekt
má
epidémia
HIV/AIDS na zdravie a
rozvoj ľudskej spoločnosti,
a to najmä na africkom
kontinente.
Produktívna
vrstva
dospelých
tu
vymiera,
chudoba
sa
prehlbuje, deti sa stávajú sirotami a znemoţňuje sa prístup k vzdelaniu, zamestnaniu ako aj k
zdravotnej starostlivosti. AIDS nie je iba
chorobou. Je sociálnym fenoménom,
ktorý súvisí s ďalšími oblasťami, ako
napr. sociálne vylúčenie a diskriminácia
pohlaví. Potešila nás najmä návšteva
študentov stredných škôl v rámci
vyučovania etiky alebo náboţenstva
obohatená premietnutím videa „Anjeli“
zo série Moja misia I.
Po ukončení výstavy pokračovala
verejná zbierka ako aj sprostredkovanie
Adopcie na diaľku pre rôznych
záujemcov.

Stretnutie migračných asistentov (26. 3. 2009) sa konalo s o. biskupom Mons.
Jánom Oroschom v Trnave s cieľom zhodnotenia našich minuloročných aktivít a plánovania
ďalšej spolupráce.

organizovalo Ministerstvo vnútra SR na Donovaloch. Cieľom školenia bolo budovanie kapacít
organizácií zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami
a podporiť šírenie preventívnych informácií o fenoméne obchodovania, ako aj moţných
spôsoboch pomoci obetiam v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
MV SR. Na záver boli účastníkom odovzdané certifikáty, za GKCH Prešov Ing. Márii Rajňákovej.

Ročenka 2009

Seminár o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi (6. - 8. 4. 2009)
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Stretnutie zamestnancov GKCH a hostí 20. mája 2009
na tému „Odkaz sv. Pavla pre Charitu“. V Roku sv. Pavla sa prišiel s nami podeliť svojou
reflexiou o. Mgr. Matúš Nastišin, náš bývalý účastník pastoračnej praxe. Za Prešovské
arcibiskupstvo nás pozdravil vicekancelár o. František Dancák, za Mesto Prešov MUDr.
Katarína Ďurčanská, za kolegov z Gréckokatolíckej apoštolskej exarchátnej charity Košice pani
Boţena Fecáková. Po príhovoroch a prestávke vedúcich jednotlivých zariadení a sluţieb
hodnotili svoju prácu,
delili sa o postrehy zo
sluţby.
Po obede sme si
pozreli
dokumentárny
videofilm
o Litmanovej
a ţivote
viery
„Iveta
a hora“
s osobnou
skúsenosťou
z nakrúcania o. Daniela
Galajdu, protopresbytera
Gréckokatolíckej farnosti
Prešov-mesto.

Deň dobrovo ľníctva

organizovaný Centrom dobrovoľníctva a agentúrou SAIA dňa
26. 6. 2010 – prezentácia činnosti na Centre GKCH Prešov pre študentov a iných záujemcov.
Ţiaľ, konštatovali sme slabý záujem verejnosti, moţno aj z dôvodu neskorej propagácie.

Neformálne stretnutie so

Gréckokatolíckia charita Prešov

svätou
liturgiou
12-tich
zamestnancov GKCH s rodinami
29. júna 2009 na sviatok
apoštolov Petra a Pavla na
prešovskej Kalvárii. Opekanie
dobrôt i seba pri ohni doplnili
sladkosti a príjemné rozhovory
pri káve v Centre Hnutia Svetlo Ţivot u o. Petra Komanického.
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Riaditeľ
GKCH
spolu
zo
zástupcom a p.Jozefom Tudorom sa 16.-19.júla 2009 zúčastnili na Púti národov
a národností v Ťjačive na Ukrajine . Silné dojmy zostali nielen z bohatého
duchovného programu, ale aj zo srdečného prijatia v rodinách. Zároveň doviezli deky pre
pastoračné centrum ako dar z Talianska. Budúci rok sme opäť všetci pozvaní.
4.– 7. augusta 2009 nasledovala zahraničná sluţobná cesta s cieľo m podpory
projektov – Freising Renovabis, a DCV Berlín - Akcia Človek. Cestou domov sme počas
zastávky v Diecézní charite Brno nadviazali ďalšie kontakty a navštívili priestory krízového
centra nocľahárne.

Pripravili sme posterovú prezentáciu na V. vedecko -odbornej konferenci i
s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a kvalita ţivota a zdravia “ v dňoch 23. – 24. októbra
2009 v Košiciach na tému: Formy starostlivosti o núdznych v Gréckokatolíckej charite Prešov.

Uţ tradične sa 7.- 8. októbra 2009 konal v Prešove ôsmy ročník
Osláv
abstinencie
a zdravého ţivota. Aj tentokrát začal 7. 10. Sv. liturgiou a Kríţovou cestou za závislých
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 8.10. pokračoval medzinárodnou vedeckou
konferenciou „Rodina ako systém – rodina ako pacient“ pod záštitou europoslanca MUDr.
Miroslava Mikolášika v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Veľmi
alarmujúce boli príspevky o nebez-pečenstve počíta-čových hier pre zdravý vývoj detí,
stúpajúcom alko-holizme ţien a tak potrebnej autorite otca v rodine.
Popoludní v PKO na slávnostnej akadé-mii boli odovzdané plakety za abstinen-ciu za
hudobného doprovodu o. Petra Milenkyho.

Na prahu medzinárodného roka boja proti chudobe pripravila Sociálna subkomisia KBS
v dňoch 16. – 17.októbra v Košiciach konferenciu k svetovému dňu boja proti
chudobe . Predchádzal jej 15. 10. 2009 Veľtrh sociálnych aktivít v OC Cassovia Košice
organizovaný Fórom kresťanských inštitúcií. Na tomto veľtrhu sme taktieţ prezentovali na
paneli sluţby a zariadenia Gréckokatolíckej charity Prešov, ponúkali sme letáky okoloidúcim.
Konštatovali sme však slabý záujem kupujúcich, zrejme z dôvodu nevhodne zvoleného miesta.
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Po prvýkrát sa tu objavila jedna diamantová plaketa (15 rokov abstinencie), ďalej 4 zlaté, 24
strieborných, 29 bronzových a 1 zelenáčska plaketa (9 mesiacov).
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11. 11. 2009 – to je dátum výročia posviacky Kaplnky bl. Petra Pavla Gojdiča
na Centre GKCH Prešov. Oslávili sme ho slávnostnou sv. liturgiou s hlavným kazateľom
vicerektorom Mgr. Miroslavom Šimkom, ţiakom o. Jozefa Voskára. Zároveň sme pri tejto
príleţitosti ďakovali aj za 30 rokov kňazstva nášho o. Jozefa.

Seminár „Cirkev a AIDS“ v Bratislave organizovala Slovenská katolícka charita 25. 11.
2009 pod záštitou prezidenta SKCH Mons. Štefana Sečku. Hlavným rečníkom bol Rev. Msgr.
Robert J. Vitillo, špecialista na globálnu pandémiu HIV z Caritas Internationalis. Nemenej
zaujímavé boli ostatné príspevky o analýze problému, prevencii i liečbe AIDS. Oslovil najmä
videofilm z praktickej pomoci ľuďom v Afrike od MUDr. Mariána Bartkovjaka, ktorý tam pôsobil
cez Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety.
Pokračovanie seminára o pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi „Porozumieť
a konať II“ sa konalo v priestoroch Bratislavskej katolíckej charity 26. - 27.11. 2009.
Začali sme sv. omšou,
potom sme si vypočuli
informácie
o aktuálnej
situácii
s obchodovania
s ľuďmi
na
Slovensku
z pohľadu
Ministerstva
vnútra,
skúsenosti
Medzinárodnej organizácie
pre migráciu s pomocou
obetiam
obchodovania,
činnosť Strediska migrácie
pri ADCH Praha v rámci
prevencie. S p. Dušanom
Bezákom SJ sme rozmýšľali
o tom „Prečo nám môţe byť
cudzinec obohatením?“. Po
osobnom svedectve z praxe s obeťami obchodovania v Taliansku s. Marie Kláry nasledoval
psychoterapeutický workshop o pocitoch obete.

Gréckokatolíckia charita Prešov

Vianočné stretnutie zamestnancov sa konalo v jedálni
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Domova nádeje v Prešove 17. decembra 2009 v dopoludňajších
hodinách za účasti o. PaedDr. Františka Dancáka, vicekancelára
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva. Po speve ďakovného akatistu
sme sa zdieľali o vzácnych okamihoch a udalostiach uplynulého
roka.

V septembri 2009 sa nám podarilo v spolupráci s Bc. Lukášom
Hirkom vytvoriť Dizajn manuál GKCH , ktorý obsahuje vzory
na jednotné pouţívanie loga, hlavičkových papierov, tabule –
označenia prevádzok, potlač propagačných a darčekových
predmetov, nálepky na autá, obálky a vizitky.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
Na ekonomickom oddelení to aj tento rok nebolo inak ako v predchádzajúce
roky. Aby sa naplnila litera zákona fungovania GKCH aj po finančnej stránke, všetky
strediská, aktivity a sluţby sa museli zabezpečiť finančne, čo sa spracúvalo a neustále
spracúva pracovníčkami ekonomického úseku do uceleného prehľadu toku
vynaloţených financií a zdrojov krytia. Prechod z roka 2008 na rok 2009 nám priniesol
nový Zákon o sociálnych sluţbách, teda bol nevyhnutný aj nový pohľad na potreby
financovania. Ďalšie zdroje financovania, t. j. projektové financovanie, zdroje Európskej
únie, Fond sociálneho rozvoja, 2 % daní, podpora od slovenských a zahraničných
partnerov sú na začiatku roka písané s otáznikmi.
Zamestnancov v GKCH sa v roku 2009 podarilo uţ viac menej stabilizovať,
preto v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, nebol väčší pohyb zamestnancov.
Z hľadiska projektového financovania sa však takmer nič nezmenilo, teda pracovné
pozície sa museli prispôsobovať projektom, a to sa na zloţitosti personálneho
spracovania agendy odzrkadlilo aj teraz. Za rok 2009 bolo zamestnaných na základe
pracovnej zmluvy celkom 58 zamestnancov, z toho 6 zamestnankýň na rodičovskej
dovolenke. Z uvedeného počtu bol skončený pracovný pomer celkom so šiestimi
zamestnancami, z toho so štyrmi pracovníčkami z dôvodu nepridelenia finančného
príspevku PSK na Sociálne centrá mimo Prešov, napriek tomu uvedené pracovníčky
v Sociálnych centrách zostali pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti, čo sme
museli riešiť z vlastných zdrojov. Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách
bol 46. Okrem uvedeného na základe dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní
práce u nás pracovalo 34 zamestnancov.
Finančný prehľad hospodárenia:

Prevádzkové náklady
Opravy a udržiavanie
Vzdelávanie - zamestnanci
Osvetová činnosť
Zdravotnícky materiál
Režijný materiál
Mzdové náklady
Zákonné sociálne náklady
Ostatné služby
Priama finačná výpomoc
Iné
Spolu

v Eur
54 463
10 480
2 058
13 780
299
65 835
382 749
20 173
39 878
87
31 965
621 767

Zdroje
Ministerstvá
PSK
Mestá a obce
Zdroje EU
Zahraniční partneri
Príspevky klientov
Zbierka na Charitu
Pracovná terapia
Zdravotné poisťovne
Dary
2 % z daní
Iné

v Eur
31 819
331 441
41 694
33 894
16 002
26 091
21 309
24 322
39 193
37 699
5 572
8 981
618 017
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Náklady
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Príspevky na činnosť:

Finančný prehľad podľa poskytovaných sluţieb:

Gréckokatolíckia charita Prešov

Názov poskytovanej služby
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Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Snina
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Stará Ľubovňa
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné
Sociálne centrum pre rodinu Humenné
Sociálne centrum Svidník
Útulok Archa Prešov
Zariadenie chráneného bývania Dom Charitas Prešov
Domov sociálnych služieb - Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Chránené pracovisko Stará Ľubovňa
Zákon 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele
Sociálne centrum Prešov
Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov
Zdravotnícke služby Z. 277/1994 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, Snina, Sabinov
Iné služby a projekty
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov
Redakcia mesačníka Cesta
Komunitná a terénna sociálna práca
Pracovná terapia klientov RS CKD
Zefektívnenie procesu liečby závislých v spolupráci s Generálnym
sekretariátom Výboru ministrov pre drogové závislosti a KD
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby cez UPSVaR
Spolu

Náklady v Eur
10 492
8 281
10 824
1 017
6 769
120 860
72 340
39 425
3 128
29 462
157 772
45 758
34 436
22 328
33 327
10 227
14 770
551
621 767

Prehľad Zbierok na Charitu v chrámoch v Eur:
Protopresbyteráty
Prešov
Bardejov
Sabinov
Medzilaborce
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Humenné
Vranov n/Topľou - Čemerné
Vranov n/Topľou - mesto
Poprad
Neurčené zbierky*

Jar 2009
1 696,65
1 160,95
509,62
514,63
521,16
985,33
424,97
857,80
323,67
453,25
733,72
602,57
675,49

Jeseň 2009
1 522,70
771,70
487,67
521,17
448,85
1 316,45
751,28
809,54
651,90
580,60
731,17
550,35
160,93

Prešovská archieparchia
Bratislavská eparchia

9 459,81
416,74

9 304,31
1 016,20

SPOLU:

9 876,55

10 320,51

Pracovný ekonomický tím
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Spolupracujúce organizácie, darcovia
a dobrodinci
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Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Mestský úrad Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Synapsia Prešov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Fond sociálneho rozvoja Bratislava
Úrad vlády SR, Bratislava
Prešovská univerzita, Prešov
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Prešovská archieparchia
Bratislavská eparchia
Košická eparchia
Slovenská katolícka charita a jednotlivé ADCH a DCH
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Súkromná ambulancia Klinickej psychológie Mgr. Aleny Chomišákovej
Súkromná ambulancia detskej neurológie Dr. Jany Priputníkovej
GKFÚ v Starej Ľubovni a o. Marián Pacák
Spojená škola internátna v Starej Ľubovni
Ľubovnianska kniţnica Stará Ľubovňa
Všetky spomínané školy v Starej Ľubovni a Podolínci
Komunitné centrum, Podsadek
Gymnázium, Spišská Stará Ves
ošetrujúci lekári
revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
Počítače a programovanie zo Ţiliny
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave
Mestský úrad Humenné
ÚPSVa R Humenné
Gréckokatolícky farský úrad mesta Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Svidník-mesto
Noviny Pod Vihorlatom, Humenné
Mestský úrad Snina
Informačné centrum Snina, Bc. Slavomíra Piričová

Darcovia materiálni a finanční:
Pekáreň Goraľ - Gregor Hudák
Kvety Anna - Anna Hutníková
Limo Špes – Ján Špes
Vladimír Vojčák, Nová Ľubovňa
Peter Vislocký, Litmanová
FAMM Humenné
ISPA s. r. o. inţinierske stavby, Prešov
Fecupral spol. s r.o.
Prešovský večerník
Agrokom - Plus spol s r.o.
SEMOS, spol. s r.o.
Smolko Július
Ing. Oľga Makarová
Štefan Vaško
Fekety Robert
Šcecina Ján
Adamišin P.
Benko M.
Homzová A.
Sedláčková Z.
Takáčová Z.
Baranová D.
Pecho M.
EMIKA THERM s.r.o.
Macejková, Prešov
Marton servis, Prešov
Allianz, poisťovňa Humenné
VšZP Humenné
Biescad M. a bohuznámi darcovia

ĎAKUJEME!
Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.
Talmud

Ak máte akékoľvek pochybnosti pred odchodom do
zahraničia, čítajte na www.bezpecnecestovanie.sk
alebo ak sa vrátite domov so zlou skúsenosťou,
kontaktujte telefonickú linku

Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818

Ročenka 2009
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ZÁVER

Gréckokatolíckia charita Prešov

Milí naši dobrodinci, ľudia dobrej vôle!
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Rok 2009 je definitívne za nami. Čo priniesol pre činnosť Gréckokatolíckej charity
Prešov a aký vlastne bol? 1. Septembra uplynulo uţ 18 rokov, keď bola jej činnosť po dlhých
viac ako štyridsiatich rokoch obnovená. Bolo to vlastne len včera...
Aj v tomto roku sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí preţívali radosti a nádeje, ale i ţalosti a
trápenia. Práve s ľuďmi v núdzi v ich ţalostiach a trápeniach sa dobrotivý Pán zvláštnym
spôsobom stotoţňuje,
keď nám zanecháva
odkaz – „Čokoľvek ste
urobili
jednému
z týchto
mojich
najmenších bratov...“
(Mt. 25, 40). Bohu
záleţí na kaţdom
jednom z nich bez
ohľadu nato v akých
materiálnych,
kultúrnych
a sociálnych
pomeroch
ţijú.
Poskytnutie nezištnej
pomoci ľuďom v núdzi
je potom
pravým
svedectvom o Boţej
láske. A tak aj úlohou
Charity je počínať si
podobne,
aby
sa
chudobní u nás cítili
ako doma, prijatí
a milovaní. Chceme
im nielen dať niečo zo
seba, ale dať im seba
samých a to tak, aby
ich náš dar neponíţil,
ale
povzbudil
ku
konaniu a hľadaniu
dobra v sebe samom
i v tomto svete. Práve
takáto
pomoc
je
prirodzeným prejavom
ţivota v cirkvi, jej
podstaty a k nej
Charita
neodmysliteľne patrí.
K ľuďom
v núdzi, na ktorých sa
zameriavala
v minulom roku naša
činnosť patrili ľudia
bez domova, závislé
osoby, deti a mládeţ
ale
i dospelí
s kombinovaným zdravotným postihom, dospelé osoby v sociálnej núdzi, chorí a opustení v ich
domácom prirodzenom prostredí, nefunkčné rodiny a deti s ohrozeným vývinom, či ľudia
postihnutí prírodnými katastrofami a pod. Bolo ich viac ako 1 800 osôb. Bez ohľadu na rasu,
národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie im poskytlo pomoc 58 interných a 34 externých
pracovníkov, cca 25 dobrovoľníkov a 5 bohoslovci na pastoračnej praxi.
Samozrejme, ţe takáto pomoc sa nedá poskytnúť bez vytvárania partnerstiev
a spolupráce s ďalšími organizáciami. Patrili k nim organizácie štátnej správy, samosprávy na
miestnej i regionálnej úrovni, ale i cirkevné organizácie a spoločenstvá ako i sekulárne
mimovládne organizácie. Takéto spájanie sa v hľadaní sociálnej spravodlivosti a dobra v pravej
podstate pre človeka prináša svoje ovocie v podobe spokojných, vyrovnaných klientov, ktorí
nájdu samých seba a môţu ţiť dôstojný ţivot.
V tejto chvíli sa nám moţno núka otázka, či bude Charita aj naďalej potrebná. Rýchla
odpoveď v podobe „áno bude“ na seba nenechá dlho čakať. Totiţto aj v najvyspelejších
spoločnostiach sa nájdu situácie a ľudia vyţadujúci si útechu a pomoc. Štát ani v tej
najvyspelejšej spoločnosti nedokáţe zabezpečiť to, čo kaţdý, o to viac trpiaci človek, potrebuje.
Osobný záujem a angaţovanosť toho druhého. Jednoduchý, ale poctivý prejav človečenstva

nezávisle od politických stratégií, programov a legislatívy. Tu však má svoje miesto pre ľudí
v núdzi duchovná sluţba, posila a uzdravenie, ktoré je neraz dôleţitejšie ako sebalepšia
materiálna pomoc.
Naša Charita pre svoju činnosť potrebuje modlitbové zázemie, odborné zázemie
a vzdelávanie, finančné prostriedky, ale i duchovnú formáciu pre svojich pracovníkov.
Samozrejme, ţe odbornosť je prvou a zároveň základnou podmienkou, avšak sama o sebe
nestačí. A tak môţeme len povedať, ţe odbornosť, tvorba vzťahov a duchovnosť idú stále ruka
v ruke vedľa seba. Lebo ak ide o človeka, častokrát nestačí len metodicky správne
zaobchádzanie, ale i ľudskosť, empatia, jednoducho blízkosť srdca. Formácia ľudského srdca
našich pracovníkov je veľmi potrebná, ba priam nevyhnutná. Ţiaden človek totiţ nemôţe zo
seba dávať niečo, čím sám nedisponuje... Verím, ţe aj v tomto smere sa nám podarilo pokročiť
dopredu.
A tak po výpočte našich aktivít, snáh a moţno i úspechov zostáva nám poďakovať sa
Vám všetkým za akúkoľvek pomoc, ktorou ste prispeli k vykonaniu dobra v prospech tých
najbiednejších v minulom roku. Nech je Vám sám Pán tou najvyššou odmenou. Veríme, ţe nám
zostanete aj naďalej naklonení a prajeme Vám, aby ste mohli vo svojom ţivote neustále
zaţívať blízkosť ľudí, ktorých Vám dobrotivý Pán daroval na ţivotnej ceste...
S úctou a vďakou
PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH Prešov

CONCLUSION

The year 2009 is definitely over. What was it like for activities of the Greek Catholic
Caritas in Prešov and how was it in general? September 1st marked the 18th anniversary of
the renewal of our services after more than forty years of silence. Look like being only
yesterday...
Also this year we were encountering people, who were living their joys and hopes, as well as
sorrows and sufferings. Especially with these people in need in their sorrows and sufferings is
our good Lord being identified in a very special way, when He alone left us a message – „In so
far as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me...“ (Mt 25: 40).
God cares for each and every one of them, no mater what material, cultural or social
environment they live in. To offer an unworldly assistance to the people in need is then a real
testimony of Gods love. And so is also the goal of Caritas to do likewise, so that the poor would
fell like at home by us, being accepted and loved. We wish not only to give them something
from us, but to give them ourselves in such a way, that our gift would not humiliate them, but
encourage them to do and search for good in themselves and in this world. Exactly this type of
help is the natural demonstration o the live in the Church, its essence, making the Caritas its
inseparable part.
People in need, who were the target group of our activities throughout the last year
were the homeless people, addicted persons, children, youth and adults with combined
disabilities, adult persons in a social need, sick and abandoned in their natural home
environment, malfunctioning families, and children with threatened development, or people
affected by natural disasters, etc. They numbered more than 1800 persons. No matter what
was their race, ethnicity, religious beliefs, and political affiliation, they were helped by 58
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internal and 34 external workers, approx 25 volunteers and 5 seminarians on pastoral
internship.
It is clear, that this type of help is impossible to be offered without crating partnerships,
and cooperation with other organizations. Our partners included governmental and regionalgovernment organizations as well as religious organizations and communities and also secular
NGO’s. This combination in seek of social justice and good in its essence for human welfare
brings its fruit in form of satisfied, balanced clients, who are able to find themselves and could
live a dignified life.
In this moment, we are probably offered a thought, if the Caritas would be needed also
in the future. A quick answer in a form of “Yes, it would be” is given in a moment. Even in most
developed societies one can find situations and people that are in a need of consolation and
help. The state itself, even though in the most developed countries, could not provide, what
every man, especially the one, who suffers needs. Personal interest and commitment from the
part of the other one. Simple, but sincere sign of humanity, aside of political strategies,
programs and legislation. Here is the place to offer the people in need spiritual assistance,
encouragement and healing, which is needed more, than every type of material help.
Our Caritas needs for its activities also prayer background, professional background
and education, financial resources but also spiritual formation for its workers. Of course it is
sure, that the first and basic requirement is the professionalism, but it is not enough. And so
we can only add, that professionalism, networking, and spirituality go always hand in hand.
Because, if we deal with a man, it is not enough to provide methodologically correct handling,
but also humanity, empathy in simple words the closeness of one’s heart. Formation of the
human heart within our workers is absolutely necessary, almost imperative. No man can offer
what he is not in possession of... I believe, that we stepped forward also in this direction.
And so after enumerating all our activities, efforts and maybe also some successes we
need only to thank all of you for any kid of a help, with which you contributed during last year
to do good on behalf of those in need. May the Lord God himself is the biggest reward for all of
you. We believe, that you will stay inclined towards us also in the future, and wish you to
always experience closeness of people, that the good Lord granted you on your path of life.
With best regards and thanks
PhDr. Peter Valiček, director of the Greek Catholic Caritas of Prešov
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"Charita je tou inštitúciou, ktorá nastupuje v situácii, kedy štát zlyháva v starostlivosti
o svojich sociálne slabších občanov. Preto má svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti a
v žiadnom prípade nemôžeme podceňovať spoluprácu a pomoc tretiemu sektoru vo všetkých
sférach jeho pôsobenia. Ak sme svedkami, že štát tieto atribúty svojho pôsobenia neplní,
alebo minimalizuje svoj záujem o problémy inštitúcie, ktorá supluje jeho povinnosti,
spochybňuje svoje prezentovanie sa ako sociálny štát a nositeľ kresťanských princípov
fungovania."
JUDr. Peter Krajňák, externý právnik GKCH

PRÍLOHY

V roku 2009, tak ako v rokoch predchádzajúcich, cieľom supervízie bolo kontinuálne
zvyšovanie kompetencie zamestnancov GKCH, ich profesijnej kultivácie a umoţnenie
kontrolovať si svoj vlastný osobnostný rast. Preto bol kladený osobitný dôraz na rozvoj
osobnosti zamestnanca - terapeuta, na profesionálny prístup ku klientom vo všetkých zloţkách
GKCH, predovšetkým v interakcii, komunikácii a kreativite postojov.
V procese sociálnej interakcie sme v supervíznej činnosti sledovali utváranie,
formovanie i zmeny postojov. Takto sa snaţíme o vývoj vnútornej štruktúry postoja, tj.
poznávacej (kognitívnej), citovej (emocionálnej resp. afektívnej) a konatívnej (behaviorálnej)
zloţky. V supervíznom procese sa to prejavilo diferencovane u kaţdého účastníka našich
vzdelávacích a výcvikových aktivít poznávaním predmetu postoja k niekomu (klientovi,
spolupracovníkovi, rodinnému príslušníkovi atď.) a cez tento dochádzalo k preţívaniu vzťahu.
Všetky naše vzdelávacie a výcvikové kurzy vo svojej obsahovej štruktúre rozvíjajú vzájomný
vzťah medzi postojom a aktuálnym správaním, a tak vplývajú na osobnostné zloţky
zamestnancov.
V prvých absolventoch 500 hodinového vzdelávaco-výcvikového kurzu v r. 2008, ktorý
bol ukončený vydaním osvedčenia Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v zmysle zákona NR SR č. 387/1997 Z.z. a prvým takýmto podujatím
v Slovenskej republike, aj v roku 2009 obdrţali ďalší pracovníci GKCH osvedčenie
o absolvovaní 300 hodinového kurzu Vyuţitie aktívneho sociálneho učenia programového
v doliečovacom procese: základy sociálneho styku, sociálna percepcia, sociálna komunikácia,
interpersonálne zručnosti. V roku 2008 to boli ôsmi, v r. 2009 siedmi pracovníci.
Efektívne pracuje balintovská skupina terapeutov Domova nádeje GKCH –
resocializačné stredisko, skupina Útulku Archa a Domu Charitas, ktorá kombinovane strieda
stretnutia so supervízorom na riešiteľských balintovkách a terapeutických skupinách. V tomto
roku sa vytvorila kombinovaná skupina zo Sociálnych centier, Domu sv. Anny v Starej Ľubovni
a zamestnancov Útulku Archa, ktorí prišli k nám neskôr. Obsah kurzu pre túto skupinu bol
rozšírený o celok Rodina ako systém a rodina ako klient v sociálnej praxi.
Supervízorsky chápeme inštitúciu Gréckokatolícka charita za učiacu sa inštitúciu
a oceňujeme, ţe vedenie GKCH sa pridalo ku všetkým a začalo si prehlbovať kvalifikáciu
v ponímaní a rozširovaní sociálnych kompetencií a psychológií interpersonálnych vzťahov.
V praxi sa koncepčne uplatňovala a uplatňuje Smernica riaditeľa o umoţnení vzdelávania
zamestnancov rozlišujúca prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Prichodí nám konštatovať, ţe
za roky pôsobenia supervízora v GKCH sa zvýšil počet vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov a tento trend naďalej pokračuje. Tento fakt zdôrazňujeme najmä v tomto
krízovom období, kedy s finančnými prostriedkami sa prezieravo narába a investuje do
vzdelávania.
Uznanlivo vnímame aj získanie akreditácie na špeciálne poradenstvo v Sociálnom
centre v Humennom a moţným vyuţitím jeho regionálnych klientov resocializácie v Domove
nádeje Prešov. Viackrát sme sa pochvalne vyjadrili o Resocializačnom systéme Cesta
k domovu a aj teraz konštatujeme, ţe je jediný v Slovenskej republike a zasluhuje si
sústredenú a odborne vedenú publicitu.
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD., supervízor GKCH Prešov
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10 dôvodov, prečo by našej organizácii mal niekto niečo darovať:

1. pretoţe sme v rámci konfederácie Slovenskej katolíckej charity členmi medzinárodných
organizácii s dlhoročnou tradíciou Caritas Europa a Caritas Internationalis a máme 18- ročné
skúsenosti s poskytovaním sociálno-zdravotníckych sluţieb
2. pretoţe Vám ponúkame pozitívnu medializáciu v našom pouličnom časopise Cesta, na
webovej stránke a vo Výročnej správe
3. pretoţe naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, tréningov a odborných
seminárov s cieľom skvalitňovať poskytovanie našich sluţieb
4. pretoţe sa snaţíme napomáhať tomu, aby si kaţdý človek mohol uvedomiť svoju hodnotu
a v úcte preţil svoj ţivot
5. pretoţe Váš finančný dar vo výške 30,- Eur umoţní krízový príjem a prenocovanie v útulku
ARCHA pre 3 ľudí
6. pretoţe Vašim pravidelným ročným finančným darom vo výške 400,- Eur budete patriť do
nášho Klubu darcov a prispejete k rýchlejšiemu presťahovaniu 16tich detí s kombinovaným
postihnutím v Starej Ľubovni do nových rekonštruovaných priestorov s pracovnou terapiou
7. pretoţe sa snaţíme zachytiť aj tých ľudí, ktorí prepadnú cez "deravú štátnu sociálnu sieť"
a ocitnú sa na okraji spoločnosti
8. pretoţe ani Vy neviete, kedy sa Vám to v ţivote zamotá a budete potrebovať pomoc iných
9. pretoţe sami môţeme len "snívať sen" a s Vašou pomocou a spoluprácou sa mnoho dobrých
snov môţe stať skutočnosťou

AKO A KAM?
osobne, poštovou poukáţkou, prevodom na účet, internetbankingom cez
web stránku www.dakujeme.sk alebo www.gkcharita-po.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov, č. účtu: 4008425976/7500
na Vami zvolený účel pouţitia pre ktorúkoľvek z poskytovaných sluţieb.
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10. pretoţe môţete kedykoľvek prísť k nám a presvedčiť sa, ako pomáhajú Vaše peniaze.
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Adresár Gréckokatolíckej charity Prešov
Centrum GKCH Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
PhDr. Peter Valiček
Tel.: 00421 51 7723970, Fax: 051 7723970
gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Nízkoprahové denné centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Ľubomír Vozňak
Tel.: 051 7723752
sc.presov@gkcharita-po.sk
ndc.presov@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Mierová 4, 066 01 Humenné
Mgr. Danka Kocanová
Tel.: 057 7756993
sc.humenne@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Eva Halamová
Tel.: 052 4683683
sc.staralubovna@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Pavlovičova 344/8
Bc. Helena Paňková
089 01 Svidník
Tel.: 054 7524093
sc.svidnik@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Strojárska 524, 069 01 Snina
Bc. Erika Bajusová
Tel.: 057 4495500
sc.snina@gkcharita-po.sk
Nocľaháreň EFFETA, Útulok ARCHA
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
Tel.: 051 7721697
utulok@gkcharita-po.sk
Dom CHARITAS
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
Tel.: 051 7581137
domcharitas@gkcharita-po.sk

Domov nádeje
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Boţek
Tel.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk
Školiace pracovisko ISaSP FF
Prešovskej univerzity a odborná prax
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Boţek
T. č.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk
Klub KAHAN
Jarková 79, 080 01 Prešov
Jakub Harčár
Tel.: 051 7723 709
klubkahan@gkcharita-po.sk
Redakcia časopisu CESTA
Pod táborom 33, 080 01 Prešov
Mgr. Andrea Čusová
Tel.: 051 7581138
casopis.cesta@gmail.com
Dom svätej Anny
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Soňa Gaborčáková
Tel.: 052 4322196
domsvanny@gkcharita-po.sk
Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) Charitas
pre Prešov a Sabinov
PhDr. Dagmar Chanáthová
Jarková 79, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7721333
ados.presov@gkcharita-po.sk
ADOS CHARITAS Snina
Pčolinská 27, 069 01 Snina
Helena Halaganová
Tel.: 057 7621265
ados.snina@gkcharita.sk
Sociálne centrum pre rodinu
Mgr. Andrea Charitunová
Mierová 4, 066 01 Humenné
Tel.: 057 7756993
scr.humenne@gkcharita.sk
(ukončilo svoju činnosť k 1. 2. 2010)

Cirkev nemôže nazerať na sociálne posolstvo evanjelia
len ako na teóriu,
ale predovšetkým ako na základ a motiváciu činnosti.“
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