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PRÍHO VOR

Veľmi ma oslovila téma prvej encykliky
Svätého Otca Benedikta XVI. Boh je Láska, pretoţe
ňou jasne zdôraznil, čo patrí k podstate Cirkvi:
„Prejavovať lásku vdovám a sirotám, väzňom, chorým
a biednym kaţdého druhu patrí k jej podstate tak isto
ako sluţba sviatostí a ohlasovanie evanjelia. Cirkev
nemôţe zanedbávať sluţbu lásky podobne ako
nemôţe zanechať sviatosti a Boţie slovo“ (DCE 22).
Som nesmierne rád, ţe aj v našej miestnej cirkvi –
v Prešovskom arcibiskupstve nezanedbávame túto
sluţbu lásky. Nikto z nás sa nemôţe správať
alibisticky, mysliac si, ţe túto sluţbu za nás vykoná
naša charitatívna inštitúcia – Gréckokatolícka charita
v Prešove, pretoţe sluţba lásky je neoddeliteľnou
súčasťou ţivota kaţdého Kristovho učeníka. Predsa však vďaka vašej práci v Gréckokatolíckej
charite v Prešove a v jej vysunutých pracoviskách na iných miestach našej arcidiecézy je táto
sluţba systematizovaná, čo pre niektoré skupiny našich trpiacich bratov a sestier má zjavne
veľký význam.
Hľadiac na to, čo všetko robíte, a to pri veľkom nedostatku finančných prostriedkov,
vám ako pastier tohto spoločenstva prejavujem svoju úctu a vďačnosť. Veľmi si váţim vašu
prácu, ktorá je skutočným povolaním pre dobro blíţneho. Vaše pôsobenie je jedným
z najpresvedčivejších dôkazov poţehnania, ktoré Boh udeľuje skrze Cirkev. Dnes je veľa
útokov proti Cirkvi, ťaţko však tento svet môţe argumentovať proti tomu, čo robíte vy. Vaša
sluţba vrhá veľa jasného a teplého svetla na tento svet. Je soľou, svetlom a kvasom zeme.
Zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhajú činnosti
charity. Táto vaša štedrá láska je prejavom nielen vašej šľachetnosti, ale ešte viac Boţej
milosti, ktorej dovoľujete, aby skrze vás účinkovala.
Nechcem v tomto krátkom príhovore obísť ani vás, ktorým Gréckokatolícka charita
slúţi. Dostali ste sa do ťaţkej situácie. Jeţiš Kristus vás však nenecháva „napospas osudu“,
ale sa pri vás pristavuje, obväzuje vám rany, na ktoré vám leje balzam... Teda odpovedá na
vašu situáciu, a to aj skrze pôsobenie Gréckokatolíckej charity, ktorá sa javí ako milosrdný
Samaritán. Aj vďaka tomuto „Samaritánovi“ sa všetci stále viac môţeme učiť neprehliadať
ľudskú biedu, ba spoznávať v trpiacich Jeţiša Krista.
Som rád, ţe v Prešovskej arcidiecéze pôsobí Gréckokatolícka charita, ktorá pomáha
ľuďom, ktorí to potrebujú. Cez jej sluţbu sa sám Jeţiš Kristus skláňa k núdznym a trpiacim
a zahŕňa ich svojou láskou.
Za vašu sluţbu vám všetkým, i tým, ktorým slúţite, s láskou a vďačnosťou udeľujem
svoje archijerejské poţehnanie
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
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Váţený pán riaditeľ, milí pracovníci a
podporovatelia Gréckokatolíckej charity a všetci tí,
ktorým charita slúţi!
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Milovaní moji,
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ak sa spätne obzrieme za
uplynulým rokom so všetkými jeho
najmä tragickými udalosťami, ktoré nás
vyzývali aţ k mimoriadnym aktivitám
pomoci a solidarity s postihnutými
bratmi a sestrami a to nielen doma
u nás, ale aj na iných kontinentoch, tak
sa nám posolstvo svätého otca
Benedikta XVI. k Svetovému dňu
pokoja 1. januára 2010 pod názvom:
„Ak chceš napomáhať pokoj, ochraňuj
stvorenstvo“ bude javiť ako prorocká
výzva ku zmenám postoja človeka ku
stvorenstvu a ţivotnému prostrediu.
Je pozoruhodné ako najmä poslední pápeţi zdôrazňovali nevyhnutnosť potreby
zodpovedného prístupu človeka ku stvorenstvu ako k Boţiemu daru, bez ktorého naša
existencia na tejto zemi by bola nemoţná. Sami zakusujeme, ţe z roka na rok stále viac na nás
doliehajú tragické dôsledky katastrofálnych záplav, smrští, hurikánov a tornád, ktoré sú
z veľkej časti odpoveďou prírody na bezuzdnú chamtivosť a koristníctvo k prírodným zdrojom
a na ľudskú ľahostajnosť k zákonom prírody, ktorými sa ona riadi.
Svätý otec Benedikt XVI. v piatom bode svojho posolstva okrem iného povedal:
„Ľudstvo potrebuje hlbokú kultúrnu obnovu, potrebuje znovu objaviť tie hodnoty, ktoré
predstavujú solídny základ, na ktorom moţno vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých.
Krízové situácie, ktoré dnes preţívame – či uţ sú ekonomického, potravinového, ekologického,
alebo sociálneho charakteru – sú v základe aj morálnymi krízami, ktoré spolu súvisia. Zaväzujú
k tomu, aby sa spoločná cesta ľudstva nanovo naplánovala.“
A táto výzva nachádza nepochybne svoje uplatnenie aj na poli našich charitatívnych
sluţieb, ktoré sú zhmotnením Boţej lásky a dobroty najmä voči biednym a sociálne núdznym
bratom a sestrám, ktorí aj našim pričinením môţu spoznať pravdu, ţe všetko čo máme pre
hmotné a duchovné potreby, dostávame ako veľký Boţí dar, za ktorý máme byť vďační a ku
ktorému sa musíme zodpovedne správať a múdro ho spravovať.
Je pozoruhodné, ţe na prahu nového roku 2011 Svätý otec opäť zdôrazňuje výzvu
svojho posolstva z roku 2010, keď vo všeobecnom úmysle apoštolátu modlitby na mesiac
január uvádza: „Aby sa bohatstvo stvorenstva uchovávalo, neplytvalo sa ním a bolo k dispozícii
pre všetkých ľudí ako vzácny dar od Boha.“
Neostaňme voči tejto výzve Svätého otca ľahostajní a napĺňajme ju celý nastávajúci rok
2011.

RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik
duchovný správca GKCH Prešov

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.

Princípy sociálnej náuky cirkvi, ktoré sa snaţíme uplatňovať v našej sluţbe:
- princíp dôstojnosti ľudskej osoby
- princíp solidarity
- princíp subsidiarity
- princíp spoločného dobra
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lebo „Gloria Dei vivens homo“ - Boţou slávou je ţijúci človek.

6

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

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

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

Gréckokatolícka charita Prešov

Od 1.8.2010 nám v administratívnych prácach vypomáhala Mgr. Zuzana Dolinská v rámci §50i
cez UPSVaR Prešov.
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Externí spolupracovníci:
Duchovný správca:
Právny poradca:
Grafik a správca webstránky:
Supervízor:
Odborný garant RS CKD a psychológ:

RNDr. o. Jozef Voskár
JUDr. Peter Krajňák
Mgr. Lukáš Hirko
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
Prom. psych. Viera Mosejová

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
individuálne pastoračné rozhovory
- spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejnosť
sv. liturgia 4x mesačne - kaţdý štvrtok o 13,00 hod. (5. štvrtok v mesiaci nebýva)
v priestoroch Centra GKCH v Kaplnke bl. biskupa P.P. Gojdiča
spoveď 1x mesačne v prvý piatok v mesiaci, aj podľa potreby
klub KAHAN – 1x mesačne vo
štvrtok

V januári 2010 sme sa zúčastnili
katechézy na tému kresťanskej rodiny
s vladykom
Milanom
Chauturom
z Košickej eparchie.

opát Martin Štrbák, O.Praem

Prof. Jozef Leščinský

Dušan Bezák, SJ
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Potom sme po vzájomnej dohode
zmenili
duchovný
program
pre
zamestnancov na štyri duchovné obnovy spoločne pre všetkých na Sigorde pri Prešove
v Centre pre rodinu počas cirkevných sviatkov s rôznymi hosťami:
25.3. – Zvestovanie Presvätej Bohorodičke – Mgr. Peter Šaradin (Rehoľa sv. Vincenta de Paul)
„Starostlivosť o bezdomovcov, syndróm vyhorenia“
29.6. – Svätí apoštoli Peter a Pavol – Prelát Ambróz Martin Štrbák O. Praem (Rehoľa
Premonštrátov Jasov) „Rozbor ţalmov 1 a 50“
8.9. - Narodenie Presvätej Bohorodičky – prof.PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský PhD. (Katolícka
univerzita Ruţomberok) „Rozbor sv. písma a jeho prenos do ţivota“
8.12. - Počatie Presvätej Bohorodičky – p. Dušan Bezák (Rehoľa Jezuitov Košice)
„Utečenci – obohatenie alebo ohrozenie?“.
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Pastoračná prax
Uţ šiesty pastoračný ročník absolvovali u nás tentokrát len 2 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:
Tomáš Metyľ – Redakcia Cesta
Mikuláš Jančuš – Útulok Archa

Gréckokatolícka charita Prešov

Tomáš
Metyľ
si
mal
v druhom polroku vyskúšať
aj sluţbu na Centre GKCH
Prešov, ale vzhľadom na
akútnejšiu potrebu pomoci
v Redakcii časopisu Cesta,
pokračoval tam aj druhý
polrok. V Ceste pomáhal
najprv pri prepisovaní textov,
povzbudzovaní
predajcov,
neskôr
aj
fotografovaní
počas
rôznych
akcií,
spracúvaní
článkov
a rozhovorov ako aj vlastnou
tvorbou. Veľmi mu táto
sluţba „sedela“.
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Mikuláš Jančuš sa venoval
sluţbe ľuďom bez domova
v útulku. Zo začiatku to bol
preňho ťaţký oriešok, ale
dobre sa s tým popasoval.
V útulku mal na starosti:
dohľad nad udrţiavaním
poriadku,
dodrţiavaním
reţimu,
nad
pracovnou
terapiou,
sprevádzaním
klientov na úrady, k lekárom.
Keď by sme ho mali
predstaviť,
tak
určite
s notebookom, preto veľmi rád
pracoval 2 hodiny denne aj v
redakcii časopisu Slovo.

Mikuláš a Tomáš ako šéfkuchári

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI (ADOS) CHARITAS
- je 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.
Dátum vzniku:
ADOS Charitas pre okres Prešov a Sabinov – rok 2000
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, s onkologickými ochoreniami
chronicky chorí, v terminálnych stavoch,
s ranami a preleţaninami, s komplikáciami diabetu
s ochorením sclerosis multiplex a po náhlej mozgovo-cievnej príhode,
po úrazoch alebo po chirurgických zákrokoch, s obmedzenou hybnosťou.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na základe:
- poţiadania rodinného príslušníka
- odporúčania odborných lekárov, lekárov a sestier v nemocniciach,
- uzatvorením dohody o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti s ADOS
- potvrdeným návrhom ošetrujúcim lekárom
- je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta.

Ročenka 2010

Poskytované ošetrovateľské výkony:
ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preleţaniny, vredy predkolenia),
starostlivosť o kanyly, katétre, dreny,
starostlivosť o tracheostomické kanyly,
starostlivosť o stómie,
odsávanie hlienov,
aplikácie injekčnej a infúznej liečby,
ošetrovateľská rehabilitácia,
prevencia dekubitov, polohovanie,
meranie vitálnych funkcií,
odber biologického materiálu,
odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti,
poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého,
a iné ošetrovateľské výkony.

10

Podarilo sa v tomto roku:
pokračovanie sústavného vzdelávania sestier. Jedna sestra ukončila kvalifikačnú
formu ďalšieho vzdelávania - špecializačného štúdia „Ošetrovateľská starostlivosť
v Komunite“ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na Fakulte
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Ďalšia sestra ukončila bakalársky
študijný odbor Ošetrovateľstvo fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
Univerzity v pobočke Michalovciach.
18. januára 2010 sestry ADOS Charitas Snina zorganizovali uţ tradičné Novoročné
stretnutie zamestnancov a spolupracovníkov ADOS Charitas Snina, ktorého sa
zúčastnili praktickí lekári pre dospelých spolu so svojimi sestrami,
25. novembra 2010 na zakončenie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky bola v
ADOS Charitas Snina milá slávnosť, posvätenie nového priestoru na Budovateľskej
ul. č. 9 v priestoroch základnej školy,
26. marca 2010 na základe povolenia odboru zdravotníctva Prešovského
samosprávneho kraja došlo k zmene miesta činnosti a zlúčeniu ADOS: ADOS
Charitas pre okres Prešov a Sabinov so sídlom Jarková 79 v Prešove,
začali sme sa zúčastňovať supervíznych stretnutí na témy: zdravie, choroba,
ošetrovateľstvo a sociálna prax.
Naďalej sa budeme snaţiť v budúcom roku o:
pokračovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti po odbornej stránke s otvoreným
srdcom,
zabezpečenie dostatočného financovania intenzívnym hľadaním ďalších zdrojov, aj formou
nových projektov a o naplnenie primeraného ohodnotenia za túto ťaţkú sluţbu,
zlepšenie a udrţiavanie spolupráce s praktickými lekármi, s nemocnicami a zdravotnými
poisťovňami,
pokračovanie zvyšovania vzdelanostnej úrovne našich sestier.
Chcem sa poďakovať z celého srdca všetkým sestrám, ktoré svoju odbornú
starostlivosť spojenú so sluţbou milosrdnej lásky vykonávali so srdcom, láskou, veľa ráz so
sebazaprením pri prekonávaní rôznych prekáţok, ktoré im ţivot priniesol a bolo ich nemálo.

Gréckokatolícka charita Prešov

Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
Rok 2010
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ADOS Charitas pre okres
Prešov a Sabinov
Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov
Počet návštev
ADOS Charitas Snina
Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov
Počet návštev

Rok 2009

Index nárastu/
poklesu r. 2010/09

3
80
12 315
3 093

3
75
10 984
2 706

1,00
1,07
1,12
1.14

2
152
9 342
2 869

2
134
8 197
2 448

1,00
1.13
1.14
1.17

Index r. 2010/r.2009 pomaly rastie oproti minulosti. Moţno to pripísať aj tomu, ţe
vzdelávanie sestier v tomto roku bolo vo väčšej miere ukončené, a tým sa sestry mohli plne
venovať svojmu poslaniu.

Koordinátorka Dagmar u pani Gabriely

Sestry ADOS Charitas v Snine prichádzajú pri návštevnej sluţbe v rodinách s rôznymi
chorobami, problémami a potrebami pacientov/klientov. Je rozdiel poskytovať ošetrovateľskú
starostlivosť pacientovi/klientovi s telesným postihnutím a psychickým postihnutím. Sestra
musí vedieť predvídať reakciu duševne chorého v danej situácii a primerane reagovať.
V januári 2011 nás obvodný lekár poţiadal o podanie injekcii na ukľudnenie
u pacienta s ťaţkým duševným postihnutím (mentálna retardácia). Bol to 34 ročný muţ,
telesne dobre stavaný, verbálna komunikácia nemoţná, rozumovo na úrovni dvojročného
chlapca, ktorý bol v starostlivosti matky. Prvý kontakt bol pre nás aj pre Janíka, ako ho
oslovovala mama aj my, stresujúci. My sme sa obávali jeho reakcie na ošetrovateľský zásah,
u Janíka sa prejavoval strach z neznámych ľudí a z toho, čo s ním ideme robiť. Svoj strach aj
agresiu dal patrične najavo. Bola to prudká reakcia. Chytil ma za vlasy a ja som mala pocit, ţe
zostanem bez nich. Ale na dohovor matky uvoľnil ruky, s ťaţkosťami, ale predsa si ľahol a tri
osoby ho museli drţať, aby mu bola podaná injekcia. Po podaní len rýchlo vstal u utekal do
izby k oknu. To bolo jeho kráľovstvo. Odtiaľ sledoval ţivot na ulici. Kaţdá ďalšia návšteva bola
ľahšia. Janík, keď uvidel auto, vstal a išiel do kuchyne. Ďalšie dni uţ sám líhal a neskôr aj
sťahoval domáci úbor a ukazoval, kde pichnúť. No stále sme ho tri drţali, predsa reakcia je
nepredvídateľná. Po podaní injekcie rýchlo vyskočil, poškriabal, stískal a bozkával nás i svoju
mamu. Jeho objatia boli silné, ale neubliţujúce. Intramuskulárna terapia mala dobrý účinok.
Janík bol kľudnejší, prestalo chvenie.
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Ako nás vníma rodina s duševne chorým
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Je to moţno príbeh ako tisíc iných. Ale pre nás nezabudnuteľný. Nielen preto, ţe
Janíkova mama nešetrila slovami vďaky, ţe s ním nemusela cestovať z dediny do mesta na
ošetrenie a znášať pohľady ľudí, ale hlavne preto, ţe sme si uvedomili ich vzájomnú lásku.
Slová Janíkovej mamky „dokedy budem ţiť, budem sa oňho starať a nikdy som nepomyslela na
to, aby som ho dala do ústavu“, nech sú povzbudením pre mamky s rovnakým osudom.
sestry ADOS Snina

Pani Gabika uţ cvičí
vzorne samostatne

Gréckokatolícka charita Prešov

Spomienka
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Rok 2001 sa datuje v novodobých dejinách GKCH ako rok, kedy rozšírila svoju činnosť
aj v meste Snina. Začiatky neboli ľahké. Nielen pre Charitu, ale aj pre mňa. Pre mňa bolo
všetko nové, iné ako som dovtedy vykonávala. Moja práca dovtedy bola riadená inými. Tu sa
pre mňa otvoril iný obzor. Musela som sa naučiť spoliehať sa na seba, tak vo vybavovaní
rôznych vecí na úradoch, ako aj v styku s lekármi, poisťovňami a v neposlednom rade v styku
s našimi klientmi. Bolo pre mňa ťaţké naučiť sa také nové veci ako práca s počítačom, či jazda
sluţobným vozidlom. Ale boli to aj začiatky úsmevné. Pomocnú ruku mi podal vtedajší dekan
otec Vladimír Skyba, ktorý bol Charite veľmi naklonený a dvaja mladí chlapci Marian a Marek
(pracovali vtedy na fare na VPP cez úrad práce). Tí ma zasväcovali do práce s počítačom a nie
raz sme sa na tom chutne smiali. Moja vďaka patrí aj manţelovi Miroslavovi, ktorý mi
nadovšetko pomáhal pri zabezpečovaní a zriaďovaní priestorov.
Sluţba chorým, ktorá je pre mňa nielen zamestnaním, ma napĺňa. Nie raz mi moje deti
vyčítali, ţe sa venujem viac charite ako im doma. Nevedela som si prácu dobre zorganizovať,
pracovala som aj doma a robím to dodnes. Mnohokrát, keď som ráno išla ku klientovi, cestou
som si vravela: „Pane, odo mňa sa očakáva pomoc, útecha, povzbudenie a ja tú pomoc sama
potrebujem, potrebujem silu, aby som to zvládla.“ Aj dnes, keď ráno vstávam, pri odchode z
domu vravím: „Pane, Ty vieš čo mám robiť, riaď moje kroky, sama to nezvládnem.“ Aj dnes
bojujeme s rôznymi problémami. Často reptám, koľko zbytočnej administratívnej práce
musíme vykonať. Ţiaľ, vyţaduje si to doba. Ale je pre mňa povzbudzujúce poznanie, ţe sme
oporou chorých, ktorí v nás majú dôveru.
sestra ADOS Helenka

DOM SVÄTEJ ANNY STARÁ ĽUBOVŇA
- Domov sociálnych sluţieb s ambulantnou formou sluţby zriadený podľa §38 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:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia ako pracovná terapia v štádiu prípravy, neskôr chránené dielne
- ošetrovateľská starostlivosť, ktorá je vykonávaná v koncepte bazálnej stimulácie
- stravovanie
- vzdelávanie, ktoré je vytvorené pomocnou triedou variantu „C“ detašovaného
pracoviska Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni.
4 zamestnanci v DSS a 3 na chránenom pracovisku
6
17
100%

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Dňa 23.4.2010 sa uskutočnila v Dome sv. Anny „Pyţamová párty“. Bol to deň plný
zábavy, súťaţí a hier. Program vyvrcholil večer diskotékou v ozajstných pyţamách.
10.9.2010 sme sa zapojili do celoslovenskej akcie „Deň dobrovoľníctva“. Klienti,
zamestnanci
a dobrovoľníc
i
preţili
nezvyčajný
deň. Zábavu
si uţili najmä
pri ukáţkach
policajných
psovodov
a ich
psov.
Navštívili
horu
Zvir
v Litmanovej,
kde
deň
zavŕšili úplne
v tichosti
účasťou na
sv. liturgii.
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Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov:
Vyuţiteľnosť kapacity:
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V priestoroch ÚPSVaR v Starej Ľubovni sa dňa 14.10.2010 konal odborný seminár na
tému „Sociálne sluţby a moţnosti zamestnávania so zdravotným postihnutím“ za účasti
odbornej verejnosti. Vzácnymi hosťami boli zástupcovia z partnerského zariadenia v Poľsku.
Príspevky sú k dispozícii v zborníku na našej webovej stránke.

V novembri 2010 sa klienti Domu sv. Anny zapojili do celoslovenskej súťaţe
vyhlásenej Slovenskou katolíckou charitou „Najkrajšia vianočná pohľadnica.“ Autorkou
víťaznej kresby sa stala Janka Šimová, klientka nášho zariadenia.
Záver roka sme tradične ukončili dňa 9.12.2010 vianočným posedením v priestoroch
Komunitného pastoračného centra pod gréckokatolíckym chrámom Matky Ustavičnej pomoci.
Klienti vystúpili v biblickom príbehu „Narodil sa Jeţiško“. Rozţiarené očká detí najviac
očakávali príchod sv. Mikuláša, ktorý ich štedro odmenil sladkosťami, ale aj darčekmi
z ekumenickej akcie „Operácia Vianočné dieťa“.

Gréckokatolícka charita Prešov

Čo plánujeme budúci rok:
Ukončenie stavby, spustenie prevádzky a chránených dielní v nových priestoroch na Štúrovej
ulici.
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Pred rokom nám zavolala pani Mgr. Gaborčáková. Oznámila nám, ţe sa v Dome sv.
Anny rozhodli zriadiť chránené pracovisko a ponúkli Milke prácu. Boli sme šťastní a zároveň
nás prepadol strach – zvládne to? Milka teraz pracuje 4 hodiny denne. Je šťastná, do práce sa
teší. Včera mi rozprávala „v práci umývam podlahu,” sklonila hlavu a dodala „vieš mami
niektorú prácu ešte neviem robiť na 100%, ale veľmi sa teším a chcem to dokázať ”. Dúfam
a verím, ţe to dokáţe, lebo to sama veľmi chce. Má svoj ţivot a vy ste jej pomohli, aby ho ţila
plnohodnotne. Veď iba to, čo sama preţije ju môţe obohatiť a posunúť dopredu.
„Zastavme sa pri utrpení druhých, dovoľme aby nás to utrpenie dojalo a napokon pomôţme.”
Mgr. Ľudmila Barlíková, Milkina mama

RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM „CESTA K DOMOVU“

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH
SLUŽIEB PREŠOV
Sociálne centrum
Nízkoprahové denné centrum

Sociálne centrum (SC):
- je ambulantnou a terénnou zloţkou Resocializačného systému Cesta k domovu. Vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele.
Dátum vzniku:
Vzniklo vo februári 1992 ako prvá aktivita GKCH v Prešove pod názvom „Príjem núdznych“
a postupne sa transformovala do podoby Charitatívno-sociálneho 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 SC získalo súčasné poslanie i názov.

Sluţby Sociálneho centra:
sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí, podpora pri riešení
záťaţových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania
špeciálne poradenstvo – sociálne a výchovné poradenstvo, podpora rastu, rozvoja,
zrelosti a uplatňovanie skrytých zdrojov klienta, aby sa efektívnejšie adaptoval na
ţivotné podmienky
krízová intervencia
advokácia potrieb klienta
presun klienta do iných zariadení
sieťovanie sluţieb
socioterapia a arteterapia – liečba umením
pracovné poradenstvo
terénna sociálna sluţba

Ročenka 2010

Cieľová skupina:
ľudia, ktorí sa ocitli v ťaţkej ţivotnej situácii,
drogovo závislí,
osoby prepustené z ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody,
mladí ľudia po ukončení ústavnej starostlivosti,
ľudia bez domova,
klienti v rámci jednotlivých stupňov systému Cesta k domovu,
rodiny v ohrození,
obete obchodovania s ľuďmi.
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moţnosť vyuţitia šatníka, strediska osobnej hygieny a práčovne
potravinová a finančná výpomoc
záujmová činnosť.
Čo sa nám podarilo v roku 2010:
V marci sa nám podarilo
spustiť plánovanú sluţbu
Nízkoprahového
denného
centra, ktorého súčasťou je aj
výdajňa stravy pre núdznych.
V rámci
zvýšenia
kvality
poskytovaných sluţieb sme
začali realizovať skupinovú
terapiu
formou
dvoch
socioterapeutických skupín:
abstinujúcich závislých a ľudí
priamo z ulice.

Gréckokatolícka charita Prešov

Čo plánujeme v budúcom roku:
Z praxe vyvstala potreba pretransformovať našu výdajňu stravy na kuchyňu, ktorá bude plne
zásobovať Nízkoprahové denné centrum stravou. V tejto kuchyni plánujeme vytvoriť dotované
pracovné miesto cez UPSVaR v Prešove na pozíciu kuchár. V rámci podpory integrácie klientov
do spoločnosti plánujeme túto pracovnú pozíciu obsadiť jedným z našich klientov. Terénnu
sociálnu sluţbu by sme chceli rozšíriť o priamu donášku stravy ku klientom, ktorým ich spôsob
ţivota bráni vo vyuţívaní uţ existujúcich ambulantných sluţieb.
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Prehľad poskytnutých sluţieb:
Počet zamestnancov
Počet bohoslovcov na pastoračnej praxi
počet klientov, ktorým bola poskytnutá sluţba
počet stretnutí (kontaktov)
administratívne práce
preventívne poradenstvo
poradenstvo
pracovné poradenstvo
práca v teréne - vyhľadávanie
sprevádzanie
korešpondencia
peňaţná úschova, pomoc a pôţička
telefón, cestovné, poštovné, ceniny, kolky, osobné doklady a iné
integrácia do spoločnosti
umiestnenie v ZSS
hygienická očista
hygienické potreby
šatstvo a obuv
holenie, pranie, sušenie

4
2
302
2611
2252
275
473
89
144
108
143
105
178
8
3
797
809
297
85

Počet kariet klientov v centrálnej databáze RS CKD:
- nových za rok 2010 92
- od začiatku činnosti spolu - 2 135.

Nízkoprahové denné centrum (NDC):
- je zariadením sociálnych sluţieb poskytujúcim moţnosť denného pobytu pre ľudí, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných ţivotných potrieb,
nemajú zabezpečené ubytovanie počas dňa a nachádzajú sa v náročnej ţivotnej situácii.
Zariadenie poskytuje sociálne sluţby podľa §28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
sluţbách.
Dátum vzniku a zameranie:
Pri realizácii terénnej sociálnej práce a po komplexnom zhodnotení potrieb klientov ţijúcich na
ulici sme dospeli k zisteniu, ţe je potrebné zriadiť nízkoprahové denné centrum pre klientov,
ktorí by nezvládli pobyt v klasickom reţimovom zariadení. Toto zariadenie poskytuje sluţby od
1. 3. 2010.
Cieľová skupina:
ľudia priamo z ulice, ktorí nevyuţívajú pobytové sluţby
klienti nízkoprahovej nocľahárne Effeta
ľudia v náročných ţivotných situáciách.
Poskytované sluţby:
kompletná osobná hygiena
pranie, sušenie a ţehlenie osobného šatstva
moţnosť vyuţitia šatníka
moţnosť stravovania formou zahustených polievok, raňajky, káva, čaj
pobyt počas dňa
sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí, sprostredkovanie
zamestnania, podpora pri riešení záťaţových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného
ubytovania
moţnosť účasti na socioterapeutických skupinách 1–krát do týţdňa
záujmová činnosť (PC, TV, internet, spoločenské hry).

Uplynulý rok priniesol nášmu SC, ako hovorovo nazývame Centrum sociálnoporadenských sluţieb, mnoho podstatných zmien. Spustili sme nové sluţby, pribudli nové
pracovné povinnosti, prišli noví kolegovia... Hoci naďalej pracujem ako sociálny poradca,
predsa tieto zmeny výrazne ovplyvnili charakter mojej práce. Je náročnejšia. Do
nízkoprahového denného centra, ktoré sme zriadili v našom SC, prichádza v pracovných dňoch
priemerne 30 ľudí priamo z ulice. V týchto zimných mesiacoch aj 40 ľudí denne. Prichádzajú
sa najesť, osprchovať, oprať si šatstvo, porozprávať sa, poradiť sa... Zväčša majú celé svoje
bohatstvo ukryté v jednej taške a v zranenom srdci. Popri individuálnom poradenstve som
začala vykonávať aj poradenstvo skupinové, práve pre týchto klientov. V skupine sa navzájom
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Bc. Michal Kall, vedúci CSPS
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učíme sebapoznávaniu, sebahodnoteniu, sebadôvere, komunikácii, vzájomne si pomáhame
napredovať, klienti i terapeuti. Na Silvestra som mala sluţbu v NDC, vonku bol poriadny mráz.
Klienti urobili večerné rajóny skôr a oznámili mi: „My sme sa dohodli, ţe dnes počkáme do
príjmu v nocľahárni vonku, aby ste mohli byť čím skôr so svojou rodinou. Ani neviete, čo pre
nás robíte. Ďakujeme Vám.“
Anka, sociálny poradca SC Prešov

Atmosféra v Nízkoprahovom dennom centre

Gréckokatolícka charita Prešov

Svedectvo klienta:
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Tento príbeh je v moţno vhodný do nejakej televíznej relácie, moţno do nejakého
filmu, ale čo je hlavné, je to reálny ţivot. Preţil som toho dosť, pre niekoho priveľa a neraz som
mal toho dosť a zúfal som. Ale teraz, keď hovorím svoj príbeh, hovorím ho s úsmevom
a úľavou.
Skôr neţ prejdem ku prešovskej charite a pomoci, ktorej sa mi od nej dostalo je
potrebné povedať, čo tomu predchádzalo. Narodil som na Slovensku, a to chcem zdôrazniť,
ďalej bude jasné prečo. Vyrastal som v Čechách, osud a práca ma potom zaviedla do Poľska,
do Krakova. V tomto krásnom meste som ţil krásny ţivot, mal som dobrú prácu na colnom
úrade, stály príjem, bol som zabezpečený. Stretol som tam svoju budúcu manţelku Ukrajinku,
ktorú som si po čase zobral. Ţili sme pokojný ţivot a narodil sa nám synček. Po čase však, na
prosbu manţelky sme predali všetko, čo sme mali v Poľsku a odišli na Ukrajinu, k rodičom
mojej ţeny. Od roku 2005 sme ţili v malom na naše pomery chudobnom kraji, venoval som sa
gazdovaniu, a v podstate ţil s peňazí čo sme si priniesli z Poľska. Napriek tom, ţe podmienky
boli ťaţké, ja som bol spokojný, manţelka a jej rodičia však s ubúdajúcimi peniazmi menej
a menej. Aţ nastal čas, keď som musel od rodiny odísť. Všetko nechať, keďţe som nemal
v poriadku papiere na pobyt na Ukrajine, ktoré som, priznám sa, zanedbal. No vtedy som
nepočítal, ţe budem musieť odísť od rodiny.
Rozhodol som sa vrátiť na Slovensko, do rodnej krajiny. A tu sa začína môj bludný kruh
úradníckych komplikácii. Cez konzulát v Kyjeve mi bolo povedané, ţe sa môţem vrátiť na

Slovensko, ţe v Košiciach čakajú nové papiere. Opak bol však pravdou. Byrokratické problémy
a neľudský prístup by som pomenoval to, čo ma čakalo. Potreboval som vybaviť občiansky
preukaz, ten však nedostanem bez rodného listu, ten však dostanem, ale bez rodného čísla, a
bez rodného čísla nedostanem občianskym preukaz. Bludný kruh potvrdení, ţiadostí, čakania,
cestovania Košice – Banská Bystrica - Dobšiná (a stále dookola) ma priviedli k psychickému
a fyzickému vyčerpaniu. Preţil som si aj infarkty a psychické vypätia, pri ktorých som si hovoril,
ţe to nemá zmysel, ţe to je nereálne dostať občiansky preukaz ako občan Slovenskej
republiky.
Počas tohto obdobia, som býval v Košiciach, v Poprade a v Prešove. Zarábal som si
stavebnými prácami, samozrejme načierno. Bol som taký zúfalý, ţe som sa dokonca nechal
dobrovoľne zavrieť za nafingovaný trestný čin s nádejou, ţe ako väzňovi sa mi podarí skôr
vybaviť papiere a hlavne vytúţený občiansky preukaz. Zase som sa mýlil. Počas troch
mesiacov vo väzení sa nezmenilo absolútne nič. Po tomto období ma prepustili na podmienku.
A bol som tam kde predtým, bez dokladov, bez peňazí, bez energie ešte niečo zmeniť.
Na začiatku tohto roka som zúfalý poţiadal policajtov na autobusovej stanici v Prešove,
nech mi nejako pomôţu, lebo som uţ veľmi nemal prečo ţiť. Tí ma vďaka Bohu priviezli do
zariadenia Gréckokatolíckej charity Pod Táborom. Vtedy sa všetko začalo obracať, mal som
strechu nad hlavou, a hlavne vďaka Sociálnemu centru a pani sociálnej poradkyni sa
záleţitosti s mojím občianskym preukazom pohli. Uţ som ani neveril, ale úradníci akoby
zastupovali iný štát. Postupne som získal občiansky preukaz, tieţ zdravotný preukaz a tieţ
môţem vybavovať veci v Sociálnej poisťovni. Vďaka Nízkoprahovému dennému centru mám
polievku, za ktorú som veľmi vďačný. Bez občianskeho preukazu nevybavíte nič, ste nikto.
Teraz ho uţ mám a vytešujem sa mu ako malý chlapec autíčku. Konečne môţem byť občanom
Slovenskej republiky s moţnosťami a právami, ktoré z toho vyplývajú. Rád by som si teraz
našiel prácu, takú ktorú mi umoţňuje môj zdravotný stav a osamostatnil sa. Túţim po malom
podnájme a pokojnom ţivote.
Všetkým, ktorí majú podobné problémy odkazujem, netreba sa hanbiť, ale prísť
a poradiť sa. Mne ľudia z Charity veľmi pomohli a verím, ţe nasmerovali môj ţivot k lepšiemu.
Ďakujem Prešovskej charite, ţe momentálne mám kde hlavu skloniť, ţe mám aj stravu
a hlavne, ţe mi pomohli s mojimi úradníckymi trampotami. Pán Boh zaplať!
Ján Soják

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ

Dátum vzniku:
MPSVR 22.6.2004 podľa § 84 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov vydalo povolenie na výkon sociálnej prevencie formou vyhľadávacej,
nápravnej, rehabilitačnej činnosti, organizovanie výchovno-rekreačných táborov a na
poskytovanie sociálneho poradenstva podľa § 12 zákona č. 195/1998 Z .z. o sociálnej
pomoci.

Ročenka 2010

- ambulantné zariadenie poskytujúce sociálne sluţby podľa §19 Zákona č. 448/2008 Zb.
o sociálnych sluţbách a platnej akreditácie vydanej MPSVR SR od 1. 11. 2009.
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Cieľová skupina:
ľudia v sociálnej a hmotnej núdzi
ľudia závislí
ľudia bez domova
ľudia nezamestnaní.
Poskytované sluţby:
o špecializované sociálne poradenstvo - individuálne, skupinové
o sociálna prevencia
o terénna sociálna práca.
Počet zamestnancov:
Počet klientov:

1
323

Gréckokatolícka charita Prešov

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
V roku 2010 sme sociálne sluţby poskytli 323 ľuďom, išlo hlavne o poskytovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva, základného sociálneho poradenstva, terénnej
sociálnej práce a sociálnej prevencie. Poradili sme a 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.
Podarilo sa nám umiestniť závislých klientov do resocializačných zariadení. Začali sme
poskytovať poradenstvo na terapeutickej báze. Pracovali sme nielen s jednotlivcom, ale aj
s jeho rodinou. Poskytovali sme sluţby administratívneho charakteru ako je písanie ţiadosti
a ţivotopisov do zamestnania, kopírovanie ako aj sprostredkovanie prístupu klientov na
internet. Okrem týchto sluţieb sme v prvom polroku uskutočnili so študentmi stredných škôl
besedy na témy: sociálny systém SR, komunikácia a asertivita, rodinný systém, ktoré by mali
pomôcť študentom v ich ďalšom rozvoji. K našej ďalšej činnosti patrilo zorganizovanie
a realizácia projektu „Operácia vianočné dieťa“- projektom sme darčekmi pomohli deťom zo
sociálne slabších rodín a opusteným, či týraným deťom. Rozdávali sme betlehemské svetlo
a pomáhali sociálne slabším rodinám formou finančných darov (z pokladničky pre chudobných
vo farskom chráme). Spolupodieľali sme sa na napísaní projektu „Aj my sme tu“, ktorý sa
začne realizovať v roku 2011 a je určený pre zdravotne postihnutých ľudí. 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.
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Čo plánujeme budúci rok:
Plánujeme pokračovať v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva pre
cieľovú skupinu klientov, ako aj pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ako
v tomto roku, tak aj nasledujúci rok chceme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo
na báze terapeutickej, pretoţe vidíme, ţe táto práca má zmysel.
Radi by sme pokračovali aj v besedách pre študentov stredných škôl, pretoţe
vnímame, ţe tieto besedy prinášajú svoju úrodu. Zároveň by sme radi realizovali projekt „Aj my
sme tu“, ktorý je určený pre postihnutých ľudí a jeho myšlienkou je začať poskytovať pracovnú
terapiu, ktorá by mala spieť k integrácii klientov do spoločnosti, či vytvoreniu chránených
dielní.
Mgr. Danka Pavlíková, vedúca

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
- poskytuje sociálne sluţby na úrovni špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou
a terénnou formou podľa §19 z. č. č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a platnej akreditácie
vydanej MPSVR SR od 1. 11. 2009.
Dátum vzniku: apríl 2004
Cieľová skupina:
závislí od alkoholu, cigariet, drog a nelátkových závislostí
ľudia po výkone trestu a osobám bez domova.
Poskytované sluţby:
- poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie dospelým
osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti.
1
1
127

Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
V
roku
2010
sme
pokračovali
v poskytovaní
špecializovaného soc. poradenstva
pre dospelé osoby s cieľom ich
opätovného
zaradenia
do
spoločnosti, ale i riešenia ich
hmotnej a sociálnej núdze. Taktieţ
sme
uskutočňovali
prevenciu
formou prednášok na stredných
školách, ako aj v Útulku sv. Jozefa
vo Svidníku.
Kaţdý
utorok
v doobedňajších
hodinách
sa
stretávali
v priestoroch
Charity
ľudia, ktorí sú v tomto čase doma,
majú podobné problémy, o ktorých
chcú rozprávať. Spoločne sme si
vypočuli
kaţdého
človeka,
diskutovali sme
o probléme
a snaţili sme sa pomôcť kaţdému
jednému členovi skupiny. Súčasťou
týchto stretnutí bolo aj čítanie sv.
písma, ktoré jednotliví členovia
aplikovali na vlastný ţivot a kaţdé
stretnutie sme ukončili modlitbou
svätého ruţenca.

Vianočné darčeky pre deti

Ročenka 2010

Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov:
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Od júna sa začalo s rekonštrukciou priestorov charity, ktoré majú slúţiť ţenám nad 18
rokov na zaradenie do normálneho ţivota. Názov zariadenia bude Dom sv. Faustíny, Domov
na polceste. Sociálna sluţba tu bude poskytovaná ţenám na určitý čas, ktoré nemajú
zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb a ubytovanie po
skončení poskytovania sociálnej sluţby v zariadení. Táto sluţba by mala byť prevádzkovaná od
1.3.2011. Prostredníctvom zbierok vyhlásených v obidvoch farnostiach vo Svidníku sme
zariadili všetky priestory nábytkom a potrebným vybavením: 3 izby, kuchyňu, spoločenskú
miestnosť, toalety a sprchy.
Veľmi dobrá je spolupráca s farskými úradmi vo Svidníku. Spoločne s dekanom Mgr.
Marekom Pulščákom sme v chráme Boţej múdrosti v decembri 2010 rozdali darčeky deťom zo
sociálne slabších rodín, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom nemeckej nadácie
„Operácia Vianočné dieťa“.
Veľakrát sa na nás obrátili ľudia s prosbou o materiálnu pomoc, ktorým sme skoro vţdy
vyhoveli, keďţe nám mnohí ľudia práve takéto materiálne dary pre ľudí v núdzi venovali.
Čo plánujeme budúci rok:
V roku 2011 plánujeme sprevádzkovať sociálne zariadenie Dom na polceste pre 8
ţien, pokračovať v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, ak nám budú
pridelené finančné prostriedky na poskytovanie tejto sluţby.

V svojej práci sociálneho poradcu povaţujem za veľmi potrebné ďalšie vzdelávanie
kvôli kvalitnému a odbornému vykonávaniu sociálneho poradenstva v sociálnych centrách.
Stretávam sa s veľmi ťaţkými príbehmi ľudí a uvedomujem si, ţe kaţdé jedno slovo,
nasmerovanie poradcu, či terapeuta môţe ovplyvniť ţivot jednotlivca alebo rodiny. Je dobré
overiť si svoju prácu a kontaktovať sa s odborníkom, akým u nás na Charite je bezpochyby
doc. Kredátus. Aj touto cestou mu ďakujem za jeho cenné rady a odbornú pomoc, ktorú mi rád
poskytol. Teším sa, ţe môţem pracovať v organizácii, kde práca je zároveň modlitbou.
Ďakujem.
Mgr. Helena Paňková, vedúca

Gréckokatolícka charita Prešov

SOCIÁLNE CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA
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- poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou a terénnou formou
podľa §19 z. č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a platnej akreditácie vydanej MPSVaR SR.
Dátum vzniku:
- 25. 6. 2007 bolo vydané povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie
sociálneho poradenstva podľa z. č. 195/1998 o soc. pomoci Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ale priamy výkon začal 10. 4. 2007.

Cieľová skupina:
handicapované deti a mládeţ s ťaţkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým
zdravotným stavom v školských zariadeniach
nezamestnaní a ľudia v hmotnej núdzi,
ľudí ohrození bezdomovectvom
závislí.
Poskytované sluţby:
o úkony základného sociálneho 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.
Počet zamestnancov:
Počet klientov:

1 (v rámci dobrovoľníckej sluţby cez UPSVaR)
87 (len dospelí, nezarátané deti v prevencii)

Okrem
návštev
školských
zariadení
pomáhame v kancelárskych
priestoroch ľuďom, ktorí to
naozaj
potrebujú
nezamestnaným, v hmotnej
núdzi a pod.
Výkon soc. prevencie
a soc. poradenstva prebiehal
aj počas roka 2010 za
spolupráce
mnohých
odborných
pracovníkov
a zariadení.
Spoluprácu

Ročenka 2010

Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
Som rada, ţe uskutočňovanie sociálnej prevencie a poradenstva mohlo pokračovať aj
v roku 2010, aj keď uţ v zníţenom počte školských zariadení. Veľmi dobre prebieha
spolupráca na Spojenej škole internátnej v Starej Ľubovni, ale aj na školskom internáte, kde
sú počas týţdňa ubytovaní
študenti školy.
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s kompetentnými ľuďmi hodnotím pozitívne. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať
vedeniu škôl za ich ústretovosť a umoţnenie kontaktu so študentmi v ich školských
zariadeniach. Veľmi si cením aj pomoc od ľudí a organizácií, ktorí pomohli hračkami,
oblečením a inými potrebnými vecami po povodniach, ktoré nás tohto roku zasiahli. Pomohlo
sa tak mnohým rodinám, ktorým sa tieto veci rozdali.
Vydaril sa aj Deň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutočnil v septembri. Podarilo sa nám aj za
pomoci študentov spropagovať zariadenie a skrášliť okolie budovy zariadenia veľkým
upratovaním.
Čo plánujeme budúci rok:
V roku 2011 chcem aj naďalej pokračovať vo vykonávaní sociálnej prevencie
a poradenstva v školských zariadeniach. Tieţ sa budem snaţiť pomáhať aj občanom, ktorí
navštívia naše zariadenie. Chceme rozbehnúť podporený projekt zameraný na pracovnú
terapiu - výrobu dekoračných predmetov s ľuďmi s postihnutím.

„Keď pomôţete čo i len jednému človeku, ktorí sa vám príde poďakovať za to, čo ste pre neho
urobili, i keď to bolo len vypočutie, stojí táto práca za to...“
Mgr. Eva Halamová, vedúca

SOCIÁLNE CENTRUM SNINA
- poradňa sociálneho poradenstva poskytujúca 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 a
§19 z. č. 448/2008 Zb. o sociálnych sluţbách.
Dátum vzniku: 1. novembra 2005

Gréckokatolícka charita Prešov

Cieľová skupina:
občania v hmotnej alebo sociálnej núdzi
osoby závislé, po výkone trestu a bez domova.
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Počet zamestnancov:
Počet klientov: – dlhodobých
- jednorazových

1
76
73

Poskytované sluţby:
špecializované sociálne poradenstvo;
základné sociálne poradenstvo (sociálne, rodinné, rodičovské)
prevencia;
sprostredkovanie právnej rady cez centrum právnej pomoci (jednoduché podanie na
súd);
pomoc pri hľadaní zamestnania;

sprevádzanie a pomoc pri vybavovaní úradných záleţitostí; identifikačných dokladov
(občiansky preukaz, preukaz poistenca);
pomoc pri písaní ţivotopisu a ţiadosti o prijatie do zamestnania a inej korešpondencie
v styku s úradmi, súdmi a inými inštitúciami;
kopírovanie a skenovanie, tlač;
morálne a duchovné povzbudenie v ťaţkých ţivotných situáciách;
bezplatný prístup na internet;
materiálna pomoc (šatstvo, potraviny).
Čo sa nám podarilo, nepodarilo v tomto roku:
V roku 2010 sme poskytli 149 sociálnych sluţieb klientom. Boli to najmä sluţby
súvisiace s nezamestnanosťou, nepriaznivou sociálnou situáciou klientov, vzťahovými
problémami, vybavovaním úradných záleţitosti. Poskytovali sme sociálne poradenstvo, rodinné
poradenstvo, právne poradenstvo. Zriadili sme šatník na pomoc ľuďom v núdzi. Túto
materiálnu pomoc s ošatením sme poskytli 92 klientom. Taktieţ sme poskytli klientom
finančnú pomoc pri kúpe potravín z prostriedkov vyzbieraných v gréckokatolíckom chráme
do pokladničky pre chudobných.
V spolupráci s mestom Snina sme zorganizovali a zrealizovali zbierku na pomoc ľudom
postihnutým povodňami. Podarilo sa nám vyzbierať od 28 darcov veľké mnoţstvo nábytku
a elektrospotrebičov, ktoré potom putovali do Humanitárneho skladu solidarity v Prešove. Ku
koncu roku sme potešili niekoľko rodín, ktorým sme sprostredkovali balíčky z akcie Vianočné
dieťa.
Iveta Buhajová, sociálny poradca

POBYTOVÉ ZARIADENIA Pod Táborom 33
Gréckokatolícka charita Prešov v objekte pobytových zariadení Pod Táborom 33
zabezpečuje sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných ţivotných potrieb pre ľudí bez domova podľa zákona 448/2008. V objekte sú 3
zariadenia poskytujúce sociálne sluţby zabezpečujúce nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných ţivotných podmienok v rámci ktorých je moţné poskytnúť sluţbu,
ktorá najlepšie rieši momentálnu situáciu klienta.

Cieľová skupina:
osoby bez prístrešia po odchode z iných zariadení sociálnych sluţieb, zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z výkonu trestu,
ľudia z ulice.

Ročenka 2010

Sluţby v nich zabezpečuje spojený terapeutický tím.
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NOCĽAHÁREŇ EFFETA PREŠOV
– nízkoprahová nocľaháreň podľa §25 Zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách.
Dátum vzniku: 1. 2. 2010
Poskytované sluţby:
nocľah
moţnosť prípravy teplej stravy
hygienická očista
poradenstvo
duchovná sluţba – moţnosť stretnutia s kňazom
moţnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.

Gréckokatolícka charita Prešov

Prínosom otvorenia Nízkoprahového zariadenia bolo umoţniť ľuďom bez prístrešia, ktorí
z rôznych dôvodov nechcú byť v reţimovom zariadení, alebo nie sú schopní resp. ochotní splniť
poţiadavky prijatia do útulku, mať zabezpečené základné podmienky na ţivot.
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Na sv. Mikuláša
Svedectvo klienta:
Mnohí má uţ poznajú, mnohí uţ čítali, či počuli môj príbeh. No, ja ho chcem stále
hovoriť, lebo tak chcem pomáhať druhým. Slová povzbudzujú, ale príklady tiahnu. Raz som
chodec Tono, raz abstinent, raz distributér časopisu Cesta a tieţ inak... ale za všetkým stojí
môj príbeh. Moje pády a moje vzostupy.
Nebol som bezdomovcom od začiatku, ako skoro kaţdý, som sa narodil do rodiny
a neskôr som mal aj sám rodinu, dokonca som aj pomerne úspešne podnikal. Ako to býva,

Aktivity socioterapeutickej skupiny

Ročenka 2010

nepijú len tí, čo nemajú peniaze, ale aj tí, čo tie peniaze majú. Ja som si mohol kľudne dovoliť
piť, piť celkom dosť. Došlo to aţ k tomu, ţe som prišiel o skoro všetko a skončil som na ulici.
Ako bezdomovec som sa túlal, trochu pracoval a zase pil a stále dookola.
Boh naviedol moje kroky do Prešova, ale ja som to ešte vtedy nevedel. Dostal som sa
do Charity, dokonca som dostal šancu si zarobiť. Zobrali ma z ulice a dokonca mi dali prácu na
dohodu, pracoval som pri stavebných prácach na Sociálnom centre. Stále som však tajne
popíjal, niekedy som aj ostal na ulici. Veľakrát som cestoval do Bratislavy a späť, sám teraz ani
neviem prečo. Nastal čas, aby som zmenil svoj ţivot. To sa mne samému nemohlo podariť,
potrebovala som vieru a ľudí, ktorí by mi pomohli. V Charite som absolvoval pohovory
s psychologičkou a s terapeutmi. Tie mi veľmi pomohli. Neskôr som začal s ambulantnou
pomocou a tieţ som bol na trojmesačnom liečení v Šútove. Po liečbe som sa vrátil do Charity,
ako abstinujúcemu alkoholikovi sa mi podarilo dostať sa z nocľahárne do útulku Archa, kde
človek má lepší pocit, ţe to má ako taký domov, a ţe čosi vlastní. Začal som pomáhať
distribúciou časopisu Cesta. Bojoval som stálym nutkaním vypiť si, ale motiváciu som našiel
v pomoci iným. Pomoc iným sa stala pomocou sebe. Začal som aktívne ţiť, aj v meste, ako
člen klubu Kahan som chodil po školách a hovoril o sebe v rámci prevencie proti alkoholu.
Absolvoval som tri pešie cesty okolo Slovenska, kde som sa snaţil prehovoriť k ľuďom svojím
príbehom. Popri tom som si hľadal prácu, zväčša to boli len dočasné brigády a podobne.
V útulku Archa som stretol aj svoju manţelku Betku, preţili sme si svoje, aj to nás
spojilo, teraz sme vďaka Charite uţ samostatní. Bývame v byte a chceme si postupne zaloţiť
rodinku. Som veľmi vďačný Gréckokatolíckej charite v Prešove, ţe mi svojimi sluţbami
pomohla odraziť sa odo dna. Nebyť Charity, neprestal by som piť. Momentálne abstinujem od
alkoholu uţ päť rokov. Uveril som v Boha, uveril som v dobro a vďaka ľudom som sa zmenil.
Verím, ţe dokáţem svojím príbeh osloviť aj iných. S Boţou pomocou ...
Tonko
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ÚTULOK ARCHA PREŠOV
– útulok s celodenným pobytom podľa §26 Zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách.
Dátum vzniku: 1.6.1997
Poskytované sluţby:
celodenný pobyt
moţnosť prípravy teplej stravy
hygienická očista –sprcha
vypranie a ţehlenie osobných vecí
poradenstvo
spoluhospodárenie
duchovný rozvoj – stretnutia s kňazom, modlitebné stretnutia
obnova a rozvoj pracovných zručností pracovnou terapiou
moţnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.

Gréckokatolícka charita Prešov

Stolárska pracovná terapia
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DOM CHARITAS PREŠOV
– poskytuje svoje sluţby od 1. 1. 2010 ako domov na pol ceste podľa §27 Zákona č.
448/2008 o sociálnych sluţbách.
Dátum vzniku: 1. 5. 2001 - v období do 31.12.2009 poskytoval svoje sluţby ako
zariadenie chráneného bývania.

Poskytované sluţby:
celodenný pobyt
moţnosť prípravy teplej stravy
hygienická očista –sprcha
vypranie a ţehlenie osobných vecí
poradenstvo
spoluhospodárenie
duchovný rozvoj – stretnutia s kňazom, modlitebné stretnutia
obnova a rozvoj pracovných zručností pracovnou terapiou
moţnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.
Čo sa nám spoločne podarilo v tomto roku:
zrekonštruovanie vykurovania – zlepšenie vykurovania koncových miestností
úspora plynu výmenou starých boilerov za zásobník teplej vody
napojenie sa na miestnu kanalizáciu
cez nízkoprahové denné centrum sa zabezpečilo stravovanie pre klientov bez príjmu
alebo so zlým zdravotným stavom
upravil sa reţim klientov UTA, aby sa zvýšila miera zodpovednosti klienta a jeho
samostatnosť
zintenzívnila sa ergoterapia – začali sa aj šicie práce
vytvoril sa oddelený priestor pre núdzové ubytovanie rodín s deťmi
zvýšila sa kapacita v Dome Charitas na 24 miest.

Tabuľkový prehľad spoločných údajov:

Zariadenie

Rok 2009
NOE

UTA

Index rastu alebo

Rok 2010

DOCH

NOE

UTA

poklesu r. 2010/09
DOCH

NOE

UTA

DOCH

Počet klientov

-

188

23

109

165

27

-

0,88

1,17

Kapacita

-

53

20

12

53

24

-

1,00

1,20

Vyuţiteľnosť v %

-

110

115

140

112

109

-

1,02

0,95

Priem.počet
zamestn. (FO)

-

10

5

1

10

5

-

1,00

1,00

Čo plánujeme budúci rok:
zabezpečiť si vlastný zdroj vody – úspora finančných prostriedkov
upraviť priestory tak, aby sme zabránili výskytu a šíreniu cudzopasného hmyzu
rozšíriť moţnosti pracovnej terapie o ďalšie aktivity.
Rudolf Bača, vedúci
V krátkosti opíšem, ako som sa dostal do tohto zariadenia a aké mám z neho pocity.
Po absolvovaní pobytu v Domove nádeje som určitý čas býval v podnájme u svojej bývalej
manţelky. Pre časté nezhody v otázkach financií, ktoré som nemohol nijako ovplyvniť, som sa
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Ukazovateľ/rok
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rozhodol poţiadať o pomoc toto zariadenie. Bol som do zariadenia prijatý. Moje pocity neboli
práve najpríjemnejšie. Dlho som si nemohol zvyknúť na spodných susedov – spolubývajúcich
a ani si nezvyknem. Veľmi si cením prácu terapeutov pre ich ľudský a zároveň profesionálny
prístup ku kaţdému klientovi. Sluţby zariadenia chcem vyuţiť do toho času, kým sa mi
nepodarí vyriešiť problém č.1 a to je bývanie.
Pavel, 61 rokov

DOMOV NÁDEJE PREŠOV
- resocializačné stredisko akreditované podľa §63 Zákona č. 305/2005 Z. z. s celodennou
prevádzkou pobytovou formou poskytujúce komplexné resocializačné sluţby na Jarkovej ulici.
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.

Gréckokatolícka charita Prešov

Poskytované sluţby:
o
psychoterapia a socioterapia (individuálna a skupinová)
o
pracovná terapia (autoumyváreň, práčovňa, kuchyňa, stolárska dielňa, ručná dielňa,
práce okolo strediska a v stredisku - údrţbárske práce)
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Šikovné ruky
pri príprave
obeda

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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.

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- zníţenie a zateplenie stropov v autoumyvárni osobných áut.
Čo sa nám nepodarilo v roku 2010:
- opraviť strechu na strane ul. Jarková - z dôvodu nedostatku financií
- výmena starých okien v ubytovacej časti - z dôvodu nedostatku financií
- vymeniť na chodbe linoleum za dlaţbu v ubytovacej časti zariadenia - z časového dôvodu
- vymaľovať fasádu na strane dvora nášho zariadenia - z časového dôvodu
- presunutie stolárskej dielne do väčších priestorov - z dôvodu nedostatku financií.
Prehľad ukazovateľov:

Počet zamestnancov
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 2009
Odišli z RS DON spolu:
z toho - riadne ukončenie resocializácie
- porušenie zásad resocializácie
- z vlastnej vôle
- preradení do Útulku Archa
K 31.12.2010 zo všetkých klientov abstinovalo spolu
klientov tj.:

Rok 2009

Index
rastu/
poklesu
10
1,0

Rok
2010

10
21,64
23
94,09

21,25
23
92,39

0,98
1,0
0,98

18.502
115
1.739
36
47
18
32
5
6
18
2
20
42,6 %.

17.853
141
1.530
49
50
15
32
3
10
18
1
21
42%

0,964
1,226
0,88
1,36
1,06
0,83
1,0
0,6
1,6
1,0
0,5
1,05
0,99

Čo plánujeme v budúcom roku:
- zrekonštruovať strechu na strane ul. Jarková – havarijný stav
- rekonštrukciu kotolne a ohrevu teplej úţitkovej vody v ubytovacej časti
- vymeniť na chodbe linoleum za dlaţbu v ubytovacej časti zariadenia
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- pripraviť výrobu zámkovej dlaţby a obrubníkov pre verejnosť ako pracovnú terapiu pre
klientov
- postavenie altánku z dreva na pripravenú plochu v areáli zariadenia
- naďalej rozširovať výrobu výrobkov v ručnej dielni zo starého novinového papiera resp.
výrobky zo skupinovej arteterapie a pod.
Ing. Branislav Boţek, vedúci

Gréckokatolícka charita Prešov

Svedectvá klientov:
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Resocializácia mi dáva veľa. Prvá vec je strecha nad hlavou, i keď nie som na to
odkázaný. Nadobudol som opäť stratené pracovné návyky. Darí sa mi tu abstinovať a som tu
pod odborným dohľadom. Skupinové terapie tu mávajú niekedy mnou poţadovanú dynamiku.
Individuálne sedenia mám asi zo všetkého najradšej. Pracujem tam na sebe, zdokonaľujem sa
a hlavne spoznávam sám seba. Reţim v Domove Nádeje je taký trenaţér, na ktorom si
môţeme vyskúšať rôzne situácie predtým ako vykročíme späť do normálneho ţivota. Niektorí
dočasní návštevníci si to tu mýlia s útulkom pre bezdomovcov. Samozrejme ich fungovanie
časom ukáţe prečo sem vlastne prišli. Novinkou bolo pre mňa rodinné stretnutie. Umoţňuje
rodinám viac spoznať smerovanie resocializačného procesu a pribliţuje im oveľa viac
problematiku závislosti. V konečnom dôsledku vidia rodinní príslušníci, ţe nie sú jediní, ktorí
majú podobné problémy a môţu sa o nich medzi sebou bliţšie porozprávať. Pôsobenie
v skupine nie je pre mňa jednoduché. Vytváram si tu dlhodobé vzťahy a stretávam sa tu často
s krátkodobými, ktoré nie sú na škodu. Rád chodievam na rôzne akcie ako sú napríklad
športové hry Tomky, terénne
terapie,
týţdeň
rodiny
a arteterapia,
ktorá
ma
výborné výsledky.
Na záver by som rád
dodal: „Som rád, ţe som sa do
takéhoto zariadenia dostal a
ţe mi tu zamestnanci spolu
s vedúcim pomáhajú zvládnuť
krízové situácie, ktoré sa
vynárajú z predošlého ţivota.“
Bol by som rád keby takýchto
zariadení pribúdalo čoraz viac,
aby mohli pomáhať závislým
dostať sa z pekla závislosti.
Príklady arteterapie
Michal, 13 mesiacov v resocializácii

Resocializácia – najprv strašiak, no nakoniec asi jediné riešenie a s odstupom času
zisťujem, ţe aj správna voľba. Miesto kde sa nachádzam uţ 9 mesiacov dáva ľuďom veľa.
Dostal som šancu nového začiatku a k tomu to najdôleţitejšie – uţ to bude pomaly rok čo som
čistý a s čistou hlavou je svet iný. Je jasné, ţe opäť vidieť problémy a nástrahy kaţdodenného
ţivota no tento svet je realita a má mnoho podôb a krás, nie len alkohol a otupenú myseľ.
Dostal som šancu opätovného návratu do ţivota v abstinencii a chcem ju naplno zúročiť
a vyuţiť .
MAREK, 9 mesiac v resocializácii

ŠKOLIACE PRACOVISKO
ODBORNEJ PRAXE
- 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.

Cieľová skupina:
- na výkon študentskej praxe sú prijímaní študenti 3. aţ 5.-teho ročníka:
Inštitútu edukológie a sociálnej práce (IEaSP) Filozofickej fakuty v Prešove a
Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alţbety, n. o. v Bratislave,
ako aj študenti 1. – 5. ročníka rôznych vysokých škôl humanitného smeru.

Hlavné výsledky:
13 študentov rôznych vysokých škôl humanitného smeru absolvovalo v RS CKD prax v celkovej
dĺţke 360 hodín.

Dvor resocializačného strediska Domova nádeje

Ročenka 2010

Ing. Branislav Boţek, vedúci
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KAHAN - Klub alkoholikov hľadajúcich
abstinenciu
- je svojpomocná skupina zameraná na doliečovanie osôb závislých predovšetkým od
alkoholu, ale aj od iných psychoaktívnych látok, nevynímajúc osoby postihnuté nelátkovými
závislosťami, na pomoc ich rodinným príslušníkom, ako aj na propagáciu abstinentského
spôsobu ţivota. Stretnutia tohto klubu sú pravidelné, uskutočňujú sa v kaţdý štvrtok o 15,30
hod. v jedálni Domova Nádeje na Jarkovej ul. č. 79 v Prešove.
Dátum vzniku: 15. 6. 2002 v Prešove

Gréckokatolícka charita Prešov

Cieľová skupina:
- otvorený pre všetkých, ktorí majú problém s akoukoľvek závislosťou a rozhodli sa
abstinovať, či uţ absolvovali ústavnú alebo ambulantnú liečbu závislosti, alebo sú neliečenými
abstinujúcimi závislými.
Cieľom zdruţovania sa abstinentov v tomto klube je podporovať sa a všestranne si
pomáhať v dôslednej a trvalej abstinencii. KAHAN ponúka pomoc aj všetkým rodinám,
boriacim sa s problémom závislosti svojho člena a tieţ zdruţuje všetkých, ktorí presadzujú
zdravý abstinentský ţivotný štýl.
Počas roka 2010 sa klubových akcií zúčastnilo 764 ľudí. Na jednom klubovom
stretnutí sa ich zišlo priemerne 15. Sluţby klubu vyuţilo 21 nových závislých ľudí, z ktorých
šiesti chodievajú do klubu doteraz a úspešne abstinujú. V súčasnosti má Klub KAHAN 32
stálych členov a mnoho sympatizantov.
Poskytované sluţby:
o doliečovanie osôb závislých najmä od alkoholu, ale aj od iných drog, či patologických
hráčov - gemblerov,
o podpora a pomoc rodinným príslušníkom závislých,
o realizácia primárnej prevencie v oblasti závislostí na celospoločenskej úrovni.
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Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Činnosť klubu KAHAN sa neobmedzuje iba na pravidelné štvrtkové stretnutia, ale
orientuje sa aj na rozvoj zdravého spôsobu ţivota a kvalitného spoločenského ţitia závislej
osoby bez drogy. V kaţdý tretí štvrtok v mesiaci prichádza na klubové stretnutia RNDr. Jozef
Voskár, duchovný správca GKCH v Prešove, ktorý sa usiluje o duchovnú formáciu členov klubu.
Začiatkom roka klub usporadúva ples abstinentov, na ktorý radi prichádzajú abstinenti
z celého Slovenska. Klub organizuje športové a spoločenské podujatia pre závislých a ich
rodinných príslušníkov, spoločné rodinné a terénne terapie, napr. výlety, opekačky, guláše.
Členovia klubu v rámci primárnej prevencie v oblasti závislosti prednášajú a besedujú na
školách o negatívnych dôsledkoch uţívania alkoholu a iných drog. Klub KAHAN udrţiava
kontakty s klubmi abstinentov na celom Slovensku a aktívne sa zúčastňuje na podujatiach,
ktoré organizujú. Je členom Asociácie klubov abstinentov Slovenska – ASKAS, má zastúpenie
aj v jej koordinačnom výbore, čím sa priamo podieľa na organizácii i smerovaní
celoslovenského hnutia abstinentov. V dňoch 17. - 19. septembra 2010 klub KAHAN
usporiadal v rekreačnej oblasti Sigord XVI. kongres klubov abstinentov Slovenska, na ktorom
sa zúčastnilo 92 zástupcov z 22 slovenských abstinentských klubov. Významným bol aj
7. október 2010 - Deň abstinencie a zdravého ţivota v Prešove. Súčasťou tohto dňa bol

XVI. kongres Klubov abstinentov Slovenska na Sigorde
informačný stánok na pešej zóne v centre Prešova, v ktorom klubu KAHAN prezentoval svoje
sluţby a aktivity. Hlavný program dňa abstinentov sa konal v PKO Čierny orol v Prešove, kde sa
abstinentom odovzdávali plakety za viacročnú abstinenciu. Na sklonku roka klub organizoval
vianočné stretnutie pre závislých a ich rodinných príslušníkov, tzv. vianočnú kapustnicu.

Volám sa Joţko a pochádzam zo Sniny. V súčasnosti bývam v Útulku Archa v Prešove.
Abstinoval som od alkoholu 6 rokov, pravidelne som chodieval na kluby. Stal som sa aj
predsedom jedného z takýchto klubov. Veľa mi to dávalo, nabíjal som tam energiu do ďalšej
abstinencie. Chodieval som kaţdú stredu. Organizovali sme plesy, majálesy, rodinné výlety pre
abstinentov a ich rodinných príslušníkov. Bol som šťastný, mal som všetko. Posledný rok som
vynechával klubové stretnutia. Začal som popíjať nealkoholické pivo. Z nealkoholických
nápojov som postupne prešiel na pitie tvrdého alkoholu. Opil som sa a na moje veľké
nešťastie sa pridruţilo aj hranie na hracích automatoch. Predával som svoje veci, bral som
pôţičky, prišiel som o všetko. Plný hanby som odišiel do Prešova. Teraz bývam na Charite,
navštevujem Klub KAHAN a abstinujem. Zatiaľ som spokojný sám so sebou a dúfam, ţe po
splatení dlhov bude všetko zase dobré. Boh mi pomáha. Chcem sa aj týmto spôsobom
poďakovať GKCH v Prešove, Klubu KAHAN a mojej mame, ktorá mi stále dáva nádej ţiť a byť
šťastný. Dnes uţ viem, ţe to môţem dosiahnuť, len keď budem abstinovať.
Jozef

Ročenka 2010

Plány na budúci rok:
V nasledujúcom roku je viac ako ţiaduce pokračovať v efektívnych aktivitách klubu
z minulých rokov. Bolo by však potrebné zlepšiť prácu s mládeţou a účinnejšie
celospoločensky pôsobiť v rámci prevencie závislostí.
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Redakcia časopisu CESTA
Charakter časopisu:
- časopis o abstinencii, bezdomovectve a kvalite ţivota so svojou odbornou a duchovnou
časťou
Cieľová skupina:
- verejnosť, ktorá nie je ľahostajná k celospoločenským problémom a nezakrýva si oči pred
pravdou,
- verejnosť, ktorá hľadá duchovnú či odbornú pomoc pre seba či svojich blízkych.
Pravidelný obsah časopisu:
- rozhovory so známymi a menej známymi, no hlavne zaujímavými osobnosťami duchovného,
odborného a spoločenského ţivota
- duchovné zamyslenia a reflexia Svätého písma, predstavenie ţivotov svätých
- odborné články, najmä z oblasti liečby, bezdomovectva, tieţ psychológie, teológie a etiky
- informácie o ţivote Gréckokatolíckej charity v Prešove a tieţ charity na Slovensku ako takej
- články sa venujú tieţ ţivotu v meste Prešov a v katolíckej cirkvi.

Gréckokatolícka charita Prešov

Štatistické údaje:
Personál: šéfredaktorka, redaktor
(cez UPSVaR §50i) a koordinátor distribúcie
Rozsah časopisu: 32 strán + farebná obálka
Počet vydaných čísel do roka: 11
Priemerný mesačný náklad: 3100 ks
Počet distributérov: 20-25
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Výsledky a plány:
Medzi naše ciele patrí aj snaha priniesť
Cestu do všetkých kútov Slovenska k ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc, povzbudenie, odborné informácie
či duchovné slovo. Z tohto dôvodu sme realizovali
niekoľko marketingových aktivít. Počas leta sa na
Slovensku koná najviac púti. Vyuţili sme túto
príleţitosť a naši predajcovia prezentovali časopis
Cesta na troch najväčších a to v Levoči, Gaboltove
a Litmanovej.
Podarilo sa nám vybaviť povolenie na
distribúciu časopisu v uliciach mesta Košice, a tak
sme rozšírili naše pôsobenie. V Poddunajských Biskupiciach v Bratislave sme našli nové
moţnosti spolupráce za výdatnej podpory tamojšej farnosti a to v resocializačnej komunite
Resoty.
Ku koncu roka sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so Spišskou katolíckou charitou,
ktorá prejavila záujem distribuovať náš časopis na svojom území. Popracovali sme aj na
grafickej úprave a zmenili sme nie len vnútro časopisu, ale aj zadnú obálku, ktorá ponúka
fotografie z jednotlivých podujatí, ktoré sa konajú v charitných zariadeniach na území
Prešovského regiónu.

Naďalej prinášame odborné články, pútavé rozhovory, svedectvá i povzbudivé
duchovné slová. Tak ako doposiaľ chceme pomáhať, prinášať osvetu a podávať pomocnú
ruku, pretoţe problém závislosti je oveľa závaţnejší ako by sa mohlo zdať.
Mgr. Denisa Povaţanová, šéfredaktorka

Som Laco, narodil som sa v Trnave, ale ţil a pracoval som na mnohých miestach.
V Prešove ţijem uţ vyše dvoch rokov a o trochu menej si privyrábam ako distributér časopisu
Cesta. Môj doterajší ţivotný príbeh je síce jednoduchý, ale nie bez problémov. Za mojim
dnešným problematickým ţivotom nestojí alkohol, ani drogy, ani automaty, iba ľudské vzťahy,
ktoré mi jednoducho nevyšli. Som rozvedený a mám 3 dospelé dcéry. Po mnohých zlých
skúsenostiach pri príleţitostných prácach sa teraz snaţím privyrábať si distribúciou Cesty. Je
to zaujímavá práca na jednej strane, kde pozoruješ a stretávaš mnohých a rôznych ľudí, rôzne
osudy. Na strane druhej je to aj fyzicky a psychicky neraz veľká skúška. Okrem toho
momentálne pracujem v Charite pri stavebných prácach a kosení trávy. Kaţdý deň mám čo
robiť. Robím to rád, lebo za to čo dáva Charita mne, sa chcem aspoň takto odvďačiť.
Momentálne nie je príleţitosť nejako vo väčšej miere venovať sa záľubám, ale rád mám filmy,
knihy a kríţovky. Ako kaţdý človek snívam. Rád by som raz mal milú priateľku, samostatné
bývanie a samozrejme platenú prácu. Robím preto všetko, aby sa mi to raz podarilo.
„Touto cestou v Ceste“ chcem poďakovať Gréckokatolíckej charite v Prešove, jej
zamestnancom, tieţ redakcii Cesta, ţe mi umoţňujú dôstojne fungovať a preţiť toto ťaţké
obdobie môjho ţivota. Ďalej prajem Charite a samozrejme aj svojim zákazníkom veľa zdravia,
šťastia a lásky a nech si stále dokáţeme pomôcť... ďakujem.

Ako sme v Ceste slávili sviatok sv. Mikuláša
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PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
CESTA - mesačník o prevencii sociálnej patológie
Cieľ projektu: - šírenie osvety a teda prevencia v oblasti drogových
závislostí a iných sociálno-patologických javov v meste Prešov i
mimo mesta v rámci Slovenska.
Poskytovateľ grantu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 03/2010 – 03/2011
Schválená čiastka:

12 300,- EUR

Skvalitnenie komplexných sociálnych sluţieb pre komunitu rómskych bezdomovcov
v Prešove
Cieľ projektu: - cez dokončenie a kolaudáciu nehnuteľnosti Sociálneho centra terénnych
sluţieb dosiahnuť zlepšenie kvality ţivota cieľovej skupiny rómskych
bezdomovcov v Prešove.
Poskytovateľ grantu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 01/2010 - 10/2010
Schválená čiastka:

21 000,- EUR
Mgr. Rostislav Labuda, projektový manaţér RS CKD

Gréckokatolícka charita Prešov

Rekonštrukcia objektu Centra poradensko -sociálnych sluţieb Prešov
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Náklady:
celkovo za rok 2010 činili 21 500,- €
Finančné zdroje: 20.000,- € cez Úrad vlády SR splnomocnenec vlády pre rómske komunity,
ostatné práce zrealizované svojpomocne.
Zrealizované práce:
- ukončená a skolaudovaná celá budova k 01.12.2010 a spustenie prevádzky výdajne stravy
na ulici Pod Táborom 33/A.

„Dajme im ešte šancu“
Doba trvania: 1.4. 2008 – 31.03.2010
Schválená čiastka: 62 457,68 €
Popis projektu:
Celý projekt sa realizoval v 3 aktivitách - Terénna práca, Ambulantná práca
a Integračná práca.
Bol ukončený v marci splnením všetkých merateľných ukazovateľov, no ostali po celý rok
nerefundované finančné prostriedky zo strany FSR vo výške 10.500,- €.
Terénna činnosť na území mesta Prešov od 01.04.2010 pokračuje uţ iba s jedným
terénnym sociálnym pracovníkom.
Počet klientov:
Počet poskytnutých sluţieb:

161
943
Ing. Eduard Malatinec, projektový manaţér

V roku 2010 sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
v Prešove zamestnali dvoch bohoslovcov prostredníctvom Absolventskej praxe.
Rovnako nám bol poskytnutý príspevok na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti podľa §50 i zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre 4
uchádzačov o zamestnanie. Vďaka tomuto príspevku sme mohli rozšíriť rady našich
spolupracovníkov v redakcii časopisu CESTA, Centra GKCH a taktieţ otvoriť nové stredisko pre
pomoc núdznym – Humanitárny sklad.
Vďaka dobrej spolupráci s ÚPSVaR v Starej Ľubovni sme mohli aj v tomto roku
ponúknuť pracovné miesta formou vykonávania dobrovoľníckej sluţby v rámci § 52a zákona č.
5/2004 Z.z.. V Dome sv. Anny si touto sluţbou nadobudli nové vedomosti a skúsenosti 4
uchádzačky o zamestnanie z evidencie nezamestnaných. Teší nás ich úspešnosť v umiestnení
sa na trhu práce.
Okrem tradičnej dobrovoľníckej sluţby v Dome sv. Anny bolo zriadené v spolupráci s ÚPSVaR
v Starej Ľubovni aj chránené pracovisko pre dvoch ťaţko zdravotne postihnutých uchádzačov
o zamestnanie a jedného asistenta. Vytvorenie pracovných príleţitostí pre postihnutých
občanov je neoceniteľným prínosom nielen pre našu organizáciu, ale predovšetkým pre
klientov Domu sv. Anny a pre celú spoločnosť. Celkový príspevok ÚPSVaR v roku 2010 na
chránené pracovisko činil sumu 10.806,39 Eur.
V Sociálnom centre Stará Ľubovňa vykonávala absolventskú prax v spolupráci s úradom práce
naša spolupracovníčka Mgr. Evka Halamová.
Cez ÚPSVaR vo Svidníku sme vytvorili priestor pre vykonávanie dobrovoľníckej sluţby 1
uchádzačke o zamestnanie.
Ing. Anna Kuchtová, projektová účtovníčka
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Rekonštrukcia a prístavba budovy na zlepšenie ţivotných podmienok pre
handicapované deti z Domu sv. Anny
Ďalšiu etapu rekonštrukcie objektu pre Dom sv. Anny sme mohli v čase od marca do
novembra 2010 zrealizovať vďaka finančnej podpore 29 000,- Eur nemeckej nadácie
RENOVABIS Freising.
Zrealizované rekonštrukčné práce pod stavebným dozorom Ing. Arch. Jozefa Pisarčíka:
izolácia a zateplenie objektu, vzduchotechnika, ústredné vykurovanie s topnými telesami
a kotlom, plynoinštalácia, vodovody, vnútorné omietky a vymaľovanie, podlahy, obklady,
daţďové odkvapy, komín, automatické vstupné dvere...
Naše ďalšie plány:
- dokončiť rekonštrukciu objektu a otvoriť prevádzku v rozšírenej kapacite 20 miest
s rozšírenou paletou poskytovaných sluţieb na Štúrovej ulici.

Rekonštrukcia objektu pre Dom sv. Faustíny vo Svidníku

Gréckokatolícka charita Prešov

Vo Svidníku vlastníme multifunkčný sociálny
objekt, ktorý sme začali rekonštruovať za podpory
Talianskej katolíckej misie vo Švajčiarsku v roku
2006. V tomto roku nás opäť podporili vďaka pátrovi
Frankovi Gattimu, SJ čiastkou 1 500,- Eur.
Celková
rekonštrukcia
priestorov
predstavovala hodnotu 3 090,- Eur pričom zvyšné
práce sme zrealizovali svojpomocne v rámci
pracovnej terapie klientov resocializačného strediska
Domov nádeje. Vykonali tam nevyhnuté práce
(revízia elektrického a plynového vedenia, revízia
hasiacich prístrojov, výmena dverí, zdravotechniky,
osvetlenia, radiátorov a termostatických ventilov,
kanalizácia a vodovody, vymaľovanie, obklady,
dlaţba, zariadenie štyroch miestností nábytkom,
vybavenie kuchyne ...), aby mohol byť v novom roku
spustený do prevádzky Dom na pol ceste pre 12 osamelých ţien v núdzi.
Naša vďaka patrí duchovnému otcovi dekanovi Mgr. Marekovi Pulščákovi a mnohým
veriacim farnosti, ktorí venovali svoj nábytok a vybavenie kuchyne do zbierky pre naše
zariadenie.
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Podpora rekonštrukcie nemocnice v Koroleve na Ukrajine
Aj v tomto roku pokračujeme v podpore rekonštrukcie nemocnice v Koroleve na
Ukrajine, ktorú financuje švajčiarska nadácia Alessandra Marzano Uster v spolupráci s p.
Francom Gattim, SJ.
V roku 2010 tam bolo preinvestovaných 16 312,- Eur, za ktoré sa pod vedením riaditeľa
MUDr. Juraja Zeleňaka zrealizovala výmena vstupných dverí, výmena zdravotechniky,
vymaľovanie oddelenia pediatrie, chodby, vyšetrovne, siedmich izieb na 1. poschodí, úprava

vstupného bezbarierového schodiska
so zábradlím, zakúpenie nábytku
(skrine, skrinky, stoly, stoličky),
vstupné dvere na detské oddelenie,
výmena
dverí,
nedokončila
sa
rekonštrukcia laboratórií. Zároveň
nemocnica zabezpečila špeciálne lieky
pre deti s pľúcnymi ochoreniami (36
detí), s chorobami srdca (25 detí)
a s neurologickým ochorením (26
detí).
Súrne
potrebujú
ešte
vymeniť
zubárske kreslo s príslušenstvom, prístrojové vybavenie gynekológie, zrekonštruovať ďalšie
miestnosti prvej pomoci, stomatológie, sterilizácie a izby na 2. poschodí s chodbou.

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
V rámci celoslovenského projektu Slovenskej katolíckej charity sme sa zapojili do
projektu Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi hlavne v oblasti prevencie.
S preventívnymi prednáškami, letákmi, časopismi a videofilmom sme navštívili
jednotlivé protopresbyteráty Prešovskej archieparchie za podpory vladyku Mons. Jána Babjaka
SJ. Takto sme poskytli potrebné
informácie
na
dekanátnych
poradách pre cca 160 kňazov,
pre 66 mladých počas letného
tábora
v Gréckokatolíckom
mládeţníckom centre Bárka
v Juskovej Voli a taktieţ na
Vysokej škole medzinárodného
podnikania ISM Slovakia pre cca
50 študentov.Publikovali sme aj
odborné články v časopise Cesta
a poskytli
rozhovory
v Rádiu
Regina a v Rádiu Lumen.
V decembri zorganizovala sr. Bohdana Bezáková, CJ v Bratislave seminár na tému
„Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“, kde nás svojim príspevokom obohatila Mgr.
Jindřiška Krpálková z projektu MAGDALA Českej katolíckej charity.

Ničivé povodne postihli celé Slovensko v období máj – júl 2010. S pomocou mnohých
darcov, dobrovoľníkov a spolupracovníkov sme sa zapojili do tejto pomoci podľa vlastných
skromných moţností v spolupráci s jednotlivými gréckokatolíckymi farnosťami.
Cez Slovenskú katolícku charitu (príspevok z celoslovenskej zbierky vo výške 3 500,Eur) sme k našim 5 odvlhčovačom, zakúpili ďalších 5 ks, 12 ks sme dostali z SKCH a 19 ks
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sme zapoţičali cez organizáciu Člověk v tísni. Doteraz ich poţičavame rodinám na výmenu.
Taktieţ sme rozváţali do domácností čistiace prostriedky - SAVO antibakteriálne – 252 ks,
SAVO do vody – 402 ks, SAVO protiplesňové – 100 ks a spreye proti komárom 230 ks z našich
zdrojov.
Celkovo sme pomohli cca 285 domácnostiam v 13 obciach (Prešov, Veľký Šariš,
Varhaňovce, Kendice, Kapušany, Vranov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Vyškovce,
Stropkov - Lomné, Mirkovce, Levoča).
Sprostredkovali sme ponuku Ing. Midlocha Miroslava z Hradce Králové, ktorý v Starej
Ľubovni poskytoval poradenstvo v odbore stavebníctva a ďalších činností pri odstraňovaní
následkov povodní. Zúčastnil sa povodní v roku 1997 a 2002 v Českej republike a na severe
Moravy (kontrola postihnutých objektov, osobná pomoc občanom a poradenstvo ako
odstraňovať následky, ako sušiť, čo odstrániť...).
Spišská
katolícka
charita sprostredkovala dar
cca 100 kg mäsových konzerv
a paštét,
ktoré
boli
v spolupráci
s Gréckokatolíckym
farským
úradom Varhaňovce, o. Mgr.
Rastislavom
Bruzdom
rozdelené
rodinám
postihnutým povodňami. Firma
Ekvia Prešov darovala 2
krabice nového posteľného
prádla a uterákov – časť
darovaná pre 2 rodiny vo
Varhaňovciach, ďalšia časť presunutá do humanitárneho skladu. Firma Unilever Slovensko,
s.r.o. cez Úniu miest Slovenska darovala 72 kartónov (743 ks) rôznych dezinfekčných
prostriedkov Domestos – rozdelené v júli 2010 pre cca 246 rodín.
Jedna z našich zamestnankýň spolupracovala v monitorovacom tíme SKCH, KBS
a Člověk v tísni pri finančnom odškodňovaní domácností.
Na základe potrieb z terénu sme rokovali s firmou REAL Prešov a Mestom Prešov
o poskytnutí bezplatných priestorov na zriadenie Humanitárneho skladu solidarity .
Tento sklad sme otvorili k 1. 9. 2011 s jedným správcom skladu (z radov našich klientov
financovaný cez UPSVaR Prešov). Prvú zbierku nábytku, elektrospotrebičov a kuchynských
potrieb pre nás zorganizovalo Mesto Snina. V septembri sme dary rozdeľovali bezplatne pre
rodiny postihnuté povodňami a od októbra slúţi tento sklad pre rodiny v núdzi alebo sociálne
odkázaných za symbolický manipulačný poplatok opäť vyuţitý na prevádzku skladu. Do konca
roka sme vďaka 23 darcom obdarovali 41 rodín v núdzi.

Celkovo sme ako projektový tím napísali a podali 36 projektov resp. ţiadostí o finančnú
podporu (oproti minulému roku menej o 26%, keďţe sme nenašli vhodné projektové výzvy pre
naše sluţby a zariadenia). Z toho bolo 13 neschválených, 12 je otvorených alebo presunutých
na rok 2010 a 11 projektov bolo schválených a podporených. Veríme, ţe aj ţiadosti, ktoré sú
ešte otvorené alebo bez odpovede prinesú potrebné ovocie snaţenia s Boţím poţehnaním.
Ing. Mária Rajňáková, koordinátorka

MOZAIKA VZÁCNYCH UDALOSTÍ
Stretnutie zamestnancov GKCH a hostí - 13. mája 2010 sa konalo opäť v dôverne

Dňa 15. mája 2010, tj. v sobotu sa v Bratislave na Františkánskom námestí konal tzv. Dutch
market, tj. Holandský trh, na ktorom sa prezentovala holandská kultúra, jedlo, tradície.
Okrem iného sa mali moţnosť predstaviť aj 4 neziskové organizácie pracujúce s deťmi – OZ
Maják, Barlička Prešov, Domov sociálnych sluţieb Hnúšťa a my – Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
zriadený
Gréckokatolíckou
charitou Prešov. Prečo práve
my? Pretoţe práve my sme
boli finančne podporení zo
zdrojov Holandskej obchodnej
komory.
Prostriedky sme
vyuţili
na
pokračovanie
rekonštrukcie a zlepšenie
ţivotných podmienok pre
hendikepované deti a mládeţ
v Starej Ľubovni...
Pre Martu a Máriu, kolegyne z
Domu sv. Anny, ale hlavne pre
Petra
z
chráneného
pracoviska
to
bola
nezabudnuteľná skúsenosť, keďţe si mohol po prvýkrát vyskúšať oslovovanie okoloidúcich
v stánku, prezentovať svoju sluţbu, ale získať aj podpisy od slávnych osobností pri draţbe
2000-ky holandských tulipánov.
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známom prostredí Kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Za Prešovské
arcibiskupstvo nás pozdravil kancelár o. Ľubomír Petrík, za Mesto Prešov, sociálny odbor Mgr.
Marián Bača, za DCH
Roţńava – riaditeľ Ing. Ján
Kováč, za Komisiu pre
charitatívnu činnosť pri GK
ABU o. Vasiľ Feckanič a sr.
Emanuela,
za
oblasť
zdravotníctva Ing. Jána Dečo,
bývalý riaditeľ ADCH Košice.
Začali
sme
slávnostnou sv. liturgiou
s hlavným kazateľom PhDr.
Ľubomírom Petríkom, ktorý
nás v príhovore upriamil na
snahu o „nebo na zemi“. Po
príhovoroch
a prestávke
vedúci jednotlivých zariadení a sluţieb hodnotili svoju prácu, delili sa o postrehy zo sluţby.
V príjemnej atmosfére a diskusii sme pokračovali aj po obede.
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Deň rodiny (Family Day ) 16. mája 2010 – v dopoludňajších hodinách boli v chrámoch
Prešova slávené sv. liturgie za rodinu
a popoludňajší
program
organizovalo
Metropolitné centrum pre rodinu Sigord na
Hlavnej ulici pre Divadlom Jonáša Záborského
avšak pre nepriazeň počasia sa presunul do
Katedrály sv. Jána Krstiteľa.
S príhovorom vystúpil europoslanec
Mudr. Miroslav Mikolášik, nasledovali
predstavenia
jednotlivých
organizácii
pomáhajúcich rodine, svedectvá z rodinného
ţivota a prednáška exorcistu o. Jozefa
Marettu zakončené koncertom. Tvorivé dielne
pre deti, súťaţe, atrakcie a stánok na námestí
sprevádzali celé podujatie.

17. jún 2010 – Konferencia o dobrovoľníctve organizovaná Prešovským dobrovoľníckym
centrom. Našu organizáciu zastupoval riaditeľ PhDr. Peter Valiček a predstavil moţnosti
spolupráce i riziká pre potencionálnych dobrovoľníkov.

Gréckokatolícka charita Prešov

„Křesťanské prvky managementu“ – to bol názov hodnotného seminára pre riaditeľov
DCH a ADCH z Čiech a Slovenska vo Würzburgu 28. – 30. 6. 2010 pod záštitou Prof. ThDr.
ThLic. Dipl.-Psych. Heinricha Pompeya. Našu organizáciu zastupoval riaditeľ PhDr. Peter
Valiček. Okrem prednášok a diskusií boli obohatením aj návštevy charitných zariadení
a prehliadka starobylého mesta. Zaujal príspevok predstaviteľov Pardubického kraja o vplyve
Charity
na
miestnu
komunálnu
a regionálnu sociálnu politiku.
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V auguste 2010 protopresbyter Mgr.
Daniel Galajda posvätil náš vozový park
(6 sluţobných motorových vozidiel) na
dvore Jarkovej ul. 79 RS Domova
nádeje a priestory Humanitárneho
skladu solidarity na sídlisku 2 (Centrál).

17. septembra 2010 sa uskutočnila
výmenná študijná návšteva farských
charít vo Viedni. Bola zameraná na získanie nových nápadov pre fungovanie farských charít,
ako aj spôsoby fundraisingu, motiváciu, získavanie a riadenie práce dobrovoľníkov. Zaujala
praktická prezentácia farského projektu LEO, kde je núdznym rodinám poskytované
poradenstvo spolu s trvanlivými potravinami 1x týţdenne vo farských priestoroch. Našu
organizáciu zastupovala Ing. Mária Rajňáková.

Uţ tradične sa 7. októbra 2010 konal v Prešove desiaty ročník Osláv abstinencie a
zdravého ţivota. Tento krát začal popoludní v sále PKO, kde na slávnostnej akadémii
odzneli osobné svedectvá abstinentov z klubu KAHAN a klubu AA z Poľského Rymanowa.
Taktieţ boli dlhoročným, ale aj tým krátkodobým abstinentom odovzdané plakety za
abstinenciu za dramatického doprovodu tanečného súboru BODIES pod vedením p. Henriety
Háberovej. K tejto atmosfére prispeli aj sestry Bačové, ktoré doprevádzali gitarou a husľami
recitátorku básní abstinenta Jozefa.
Počet rozdaných plakiet za abstinenciu:
2 diamantové plakety (15 rokov abstinencie a viac), 5 zlatých (10 aţ 14,99 roka),
23 strieborných (5 aţ 9,99 roka), 28 bronzových (1 aţ 4,99 roka),
a 2 zelenáčske plakety (8
mesiacov aţ 1 rok).
Program
pokračoval Sv. liturgiou v
Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa o 17,00
hod. a hlavný celebrant bol
duchovný správca charity
o. Jozef Voskár. Celý
program sa zavŕšil po
liturgii Kríţovou cestou za
závislých, ktorá sa taktieţ
konala v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa.
O slávnostný
priebeh
kríţovej cesty sa postarali
mladí z Gréckokatolíckeho mládeţníckeho pastoračného centra z Prešova.
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Dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnila na pôde Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odborná konferencia „Chudoba
a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti“, ktorej spoluorganizátorom bola
Gréckokatolícka charita Prešov. Zborník z konferencie je moţné stiahnuť z našej webovej
stránky.
Pri tejto
príleţitosti oslávil
svoje
vzácne
ţivotné jubileum
75 rokov ţivota
náš
supervízor
doc. PhDr. Jozef
Kredátus, PhD.
Primátor mesta
Prešov
PhDr.
Pavel Hagyari mu
zároveň
udelil
Cenu primátora za ţivot a dielo vo výchove, vzdelávaní a sociálnej práci.
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11. 11. 2010 – dátum tretieho výročia posviacky Kaplnky bl. Petra Pavla
Gojdiča. N a Centre GKCH Prešov sme ho oslávili slávnostnou sv. liturgiou s hlavným
kazateľom vicerektorom Mgr. Jozefom Gačom, následne sme sa zdieľali pri skromnom agapé.

19. 11. 2010 – Deň otvorených dverí
v objekte Pod táborom 33 na sviatok sv.
Alţbety – dvere boli pre hostí otvorené
nielen v Útulku Archa, Nocľahárni Effeta,
ale aj v Nízkoprahovom dennom centre.
Aj keď bola akcia celoslovensky
propagovaná, zavítalo k nám len málo
hostí, hlavne to boli zamestnanci iných
zariadení. O to viac nás potešila
návšteva protosynkela Gréckokatolíckej
arcibiskupstva o. Michala Onderka ml.,
ktorý si so záujmom prezrel priestory
i pracovnú terapiu našich klientov.

Účasť na duchovných cvičeniach „Tu
som,
Pane!“
organizovaných
Pápeţskou radou COR UNUM od
29.11 do 3. 12. 2010 v Sanktuáriu
Jasna Gora, Čenstochova v Poľsku
bola pre nášho riaditeľa spolu s o.
arcibiskupom, metropolitom Jánom
Babjakom, SJ hlbokým duchovným
záţitkom. Prednášky sa striedali so
Svätou liturgiou, kríţovou cestou,
vešperami i prácou v skupinách.
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Vianočné stretnutie zamestnancov sa konalo v jedálni Domova nádeje v Prešove
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16. decembra 2010 v dopoludňajších hodinách za účasti Mgr. Michala Onderka ml.,
protosynkela Gréckokatolíckeho arcibiskupstva.
Po speve ďakovného akatistu sme sa zdieľali o vzácnych okamihoch a udalostiach
uplynulého roka. 43 detí zamestnancov bolo obdarených vianočnými balíčkami z „Operácie
Vianočné dieťa“. Klienti Domova nádeje pripravili pre všetkých účastníkov pohostenie.

Vzdelávanie zamestnancov cez KANET, n.o. Bratislava
Nezisková organizácia KANET organizovala akreditované vzdelávanie s celoštátnou platnosťou
„Efektívne riadenie cirkevných a neziskových organizácií.“ Za našu organizáciu sa ho v module
Projektový manaţment pre manaţérov organizácií zúčastnil riaditeľ a zástupca a v module
„Finančný manaţment“ tri zamestnankyne. Vzdelávania prebiehali v skupinách v Košiciach
a na Donovaloch.

Ďalší rok je za nami, v čase hodnotenia sa mi vynárajú v mysli slová Písma: „Ţatva je
síce veľká, ale robotníkov je málo“... (Mt 9, 37) a ešte iné: „Robotník je hoden svojej mzdy“...
(Lk 10, 7). Kladiem si otázky, do akej miery sa tieto slová napĺňajú v Charite. V tej prvej vete
prekračujeme plán kaţdý rok, ţiada sa preto pokračovať ďalej: „proste teda Pána ţatvy, aby
poslal robotníkov na svoju ţatvu“.
Čo sa týka tej druhej vety o mzde, stojí za zamyslenie, ţe problémy s prevádzkou
takého zariadenia, ako je Charita, rastú omnoho rýchlejšie ako mzda, ktorú si kaţdý „robotník“
a pracovník Charity nepochybne zaslúţi. Náuka Cirkvi v sociálnej oblasti vţdy burcovala
kresťanov, aby spravodlivými aktivitami bojovali za práva robotníkov i drobných remeselníkov.
Nie revolúciou, ktorá všetko zničí, ale postupnou premenou zákonodarstva a predovšetkým
myslenia spoločnosti, ktorá si uvedomuje a cení prácu človeka, lebo vţdy bude platiť, ţe nech
sme čímkoľvek, keď zodpovedne pracujeme, budú si nás ľudia váţiť. Preto tí, čo majú moc,
majú aj väčšiu zodpovednosť, lebo: Hoden je robotník svojej mzdy. Mzda nám však oproti roku
2009 narástla veľmi málo, takţe v tejto oblasti je potrebné pracovať lepšie.
Ekonomický úsek spolupracuje s manaţmentom a s vedúcimi subsystémov na
finančnom zabezpečení sluţieb
poskytovaných
Charitou
a spracúva čísla ekonomicky do
uceleného prehľadu, teda
z hľadiska
účtovného,
daňového,
finančného,
personálneho, sociálneho ap.,
aby sa učinilo zadosť všetkým
zákonom s tým súvisiacim.
Uţ v roku 2009 sme
pruţne reagovali na nový zákon
448/2008 z. z. o sociálnych
sluţbách a pokračujeme v jeho
napĺňaní v roku 2010, postupne sa ukončili sluţby, ktoré uţ nemali podporu v zákone alebo
boli ťaţšie udrţateľné z finančného hľadiska. Pokračujeme v jeho moţnostiach aj naďalej a
otvorili sme nové sluţby – v rámci Centra sociálnych a poradenských sluţieb je to
Nízkoprahové denné centrum – ambulantná a terénna časť, ďalej je to Nocľaháreň Effeta, a
Dom Charitas, ktorý pokračuje v prevádzke ako Domov na polceste. Finančné krytie sluţieb
bolo zabezpečované cez PSK a príslušné mestá, v ktorých pôsobia Sociálne centrá a niektoré
sluţby aj cez projektové financovanie, čo bolo na ekonomické spracovanie náročné, ale zvládli
sme to. Ekonomickú rovnováhu však neustále destabilizuje nevyplatená refundácia od júla
minulého roka z projektu terénnej sociálnej práce zo strany Fondu sociálneho rozvoja vo výške
10 240,- Eur. Opäť sme sa museli rozlúčiť s niektorými kolegami a prijali sme aj nových, ktorí
sa veľmi rýchlo zorientovali v tejto neľahkej práci.
Prehľad financií, počet zamestnancov a porovnanie ukazovateľov s minulým rokom
uvádzame v prehľade a aj teraz, keď sa tvorí táto Ročenka, opäť ideme v plnom prúde ďalej
a potrebujeme iba Boţiu priazeň a priazeň sympatizantov, aby to bolo v tomto roku krajšie.
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Finančný prehľad hospodárenia:
Náklady

v Eurách

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udrţiavanie
Sluţby
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdrav. poistenie
Zákonné soc. náklady
Dane a poplatky
Finančné náklady
Ostatné náklady
Odpisy DHM
Poskytnuté prísp. iným účt. jednot.
Spolu

Gréckokatolícka charita Prešov

Rozdiel – strata
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61 788
48 028
4 904
60 620
296 245
98 119
19 520
3 915
781
6 186
18 943
413
619 462

Zdroje
Príjmy z predaja sluţieb
Dary FO a PO
Zbierky v chrámoch
Výnosy z nájmu majetku
Ostatné výnosy
Príspevky z 2% z dane
Dotácie z PSK
Dotácie samospráv
Príspevok z UPSVaR
Príspevok z MPSVaR

88 486
35 559
26 466
2 657
2 771
8 482
347 746
55 825
19 414
27 492

Spolu

614 898

4 564,- Eur

Finančné hospodárenie GKCH podľa sluţieb
Zákon 448/2008 o sociálnych sluţbách
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Snina
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Stará Ľubovňa
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Svidník
Nocľaháreň Effeta
Útulok Archa Prešov
Nízkoprahové denné centrum Prešov
ZCHB, Domov na polceste Dom Charitas Prešov
Domov sociálnych sluţieb Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Chránené pracovisko Stará Ľubovňa
Zákon 305/2005 o sociálnopr.ochr. detí a soc. kuratele
Sociálne centrum Prešov
Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov
Zdravotnícke sluţby Zákon č. 277/1994 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, Snina, Sabinov
Iné sluţby a projekty
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov
Redakcia mesačníka Cesta
Komunitná a terénna sociálna práca
Humanitárny sklad solidarity
Pracovná terapia klientov RS CKD
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej sluţby
SPOLU

v Eurách

Náklady v EUR
Index
r. 2009
r. 2010
rastu
10 492
8 314 0,79
8 281
3 108 0,38
10 824
10 774 0,99
6 769
11 473 1,69
12 119
120 860 114 051 0,94
15 874
72 340
75 700 1,05
39 425
44 863 1,14
3 128
12 343 3,95
29 462
157 772

25 651
153 843

0,87
0,98

45 758

42 378

0,93

34 298
22 328
33 327
10 227

23 263
22 772
17 158
6 024
11 789

0,68
1,02
0,51
1,15

551
605 842

7 965 14,46
619 462

1,02

Prehľad Zbierok na Charitu v chrámoch v Eur:
Protopresbyteriáty
Prešov
Bardejov
Sabinov
Medzilaborce
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Humenné
Vranov /T - Čemerné
Vranov n/Topľou-mesto
Poprad
Neurčené zbierky*
Prešovská archieparchia
Bratislava - Trnava
Nitra - Trenčín
Banská Bystrica
Ţilina

Jar 2010
1 850,37
1 173,56
516,35
647,40
519,41
1 619,77
807,46
740,86
489,89
979,76
902,32
854,97
128,00

Jeseň 2010
1 644,17
1 169,08
815,73
585,45
493,63
1 265,68
771,23
610,27
772,32
916,33
804,37
596,40
134,70

11 230,12
333,64
98,50
431,07
132,00

10 579,36
80,75
118,20
434,84
152,50

995,21

786,29

12 225,33

11 365,65

Bratislavská eparchia
SPOLU:

* na výpise z bankového účtu nebolo moţné identifikovať farnosť
Ďakujeme všetkým kňazom za včasné a osobné vyhlásenie zbierky v chrámoch, za jej
zaslanie alebo osobné doručenie k nám a všetkým veriacim za ich štedrosť, keďţe je to náš
vzácny stály príjem, aj keď tvorí len necelé 4% zo všetkých príjmov rozpočtu organizácie.

Zamestnanci v GKCH Prešov:
r. 2009 r. 2010

Index

50

49

0,98

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách

46

47

1,02

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

45

44,3

1,01

Počet zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom
Počet zamestnancov na rodičovskej dovolenke
Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti

6
6
34

7
4
28

1,17
0,67
0,82

Helena Kaššayová, ekonómka, personalistka
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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
Obecný úrad Litmanová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Súkromná ambulancia Mgr. Aleny Chomišákovej
Súkromná ambulancia Dr. Jany Priputníkovej
GKFÚ v Starej Ľubovni a o. Marián Pacák
Spojená škola internátna v Starej Ľubovni
Ľubovnianska kniţnica Stará Ľubovňa
Komunitné centrum, Podsadek
Detský domov Kláštorná, Podolínec
Gymnázium, Spišská Stará Ves
Peter Rindoš - Korzár
ošetrujúci lekári
revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
Počítače a programovanie, Ţilina
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek BA
Mestský úrad Humenné
ÚPSVaR Humenné
Gréckokatolícky farský úrad mesta Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Svidník-mesto
Noviny Pod Vihorlatom, Humenné
Mestský úrad Snina
Prešovský večerník

Zuzana Dlugošová
Jozef Dlugoš
Milan Heins
Peter Varchola
Ľubomír Štelmach
Ján Borončo
p. Nováková
p. Babjaková
p. Kundra
p. Haľková
p. Rusinková
p. Hamarčáková
p. Bilasová
p. Mačugová
p. Jedináková
p. Kopčová
p. Mikitová
p. Kasardová
p. Soľanková
p. Čičvara
p. Paňko
o. Vansáč

Janka a spol., s.r.o. Prešov
Marton servis
Slovenská poisťovňa Allianz, pobočka Humenné
p. Matiková
VŢP Humenné
Associazione Alessandra Marzano
Franco Gatti, SJ, Uster
Smolko Július
Fecupral Prešov
Fekety Robert
Adamišin P.
Homzová A.
Sedláčková Z.
Roman M.
Fedor F.
Pavlenko R.
Urban P.
Konečný P.
Mackovjak A.
Karas V.
Michalič S.
Harmanský M.
Rendeková S.
Jacko D.
Šalata R.
Biesčad M.
Mervová G.
Jurčišin. P.
Huliaková P.
Gajdoš L.
Lipovská D.
Šesták J.
Peter Sokol
Vislocká A., Litmanová
Cukráreň Marcipán, p. Teplicová
Súkromná Geodézia, p. Labantová
Af-tel, p. Aftanas
Pekáreň Goraľ - Gregor Hudák
Kvety Anna - Anna Hutníková
Limo Špes – Ján Špes
Vladimír Vojčák, Nová Ľubovňa
Pozemkové spoločenstvo Sedlice
bohuznámi darcovia pre postihnutých povodňami

Ď A K U J E M E za kaţdý jeden dar (aj za 2% z daní),
nie je to pre nás len číslo!
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ZÁVER
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Milí naši dobrodinci, ľudia dobrej vôle!
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Len nedávno sme stáli na prahu roka 2010 a teraz uţ
naplno zaţívame atmosféru roka 2011, ktorý je rokom
dvadsiateho výročia obnovenia činnosti našej Gréckokatolíckej
charity Prešov.
Aký však bol ten predchádzajúci rok? Asi nijako iný neţ tie
predchádzajúce. Podarilo sa nám počas neho na území mesta
Prešov spustiť pre ľudí, ktorí nemajú zabezpečené základné
ţivotné
podmienky
nízkoprahovú
Nocľaháreň
Effeta
a Nízkoprahové denné centrum. Ďalšou novou sluţbou spustenou
v roku 2010 bol Humanitárny sklad solidarity, ktorý umoţnil
sprostredkovanie pomoci nábytkom, domácimi spotrebičmi,
riadom a pod. najmä pre ľudí postihnutých povodňami. Nie sú to
však jediné aktivity a sluţby, ktoré sme minulý rok poskytli. Veď
nakoniec, keď ste sa uţ dostali na koniec tejto výročnej správy, iste ste si to uţ v texte
prečítali.
Prevádzku humanitárneho skladu pomohla rozbehnúť zbierka spotrebičov a vecí do
domácností zorganizovaná na území mesta Snina. Jej prívozom do Prešova sa sklad naplnil
a mohli si núdzni postihnutí povodňami prichádzať vyberať potrebné veci, o ktoré ich
minuloročná povodeň obrala. Takto sa mohla začať v reálnom ţivote napĺňať solidarita tých,
ktorí chcú pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú a prijímajú, aby mohlo platiť: „Ten kto dá,
tomu nechýba a ten kto nemá, netrie núdzu“.
Poslaním GKCH je naplňovanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blíţnemu
a pomoc ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi bez ohľadu na rasu,
národnosť, náboţenstvo, politické zmýšľanie či iné postavenie. Toto poslanie sa snaţilo aj
počas uplynulého roka napĺňať 49 interných a 28 externých pracovníkov, 15 dobrovoľníkov
a 4 bohoslovci na pastoračnej praxi. To preto, aby spolu viac ako 1.950 ľudí bez domova, osôb
závislých od návykových látok i nelátkových závislostí, detí a mladých ale i dospelých
s kombinovaným zdravotným postihnutím, dospelých osôb v sociálnej núdzi, chorých
a opustených v domácnostiach, rodín v núdzi, či ľudí postihnutých prírodnými katastrofami
mohlo ţiť a poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby
prejavovať a realizovať.
Na začiatku tohto príhovoru sme uviedli, ţe tento rok si pripomíname uţ dvadsať rokov
od obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov, veru čas tak neuveriteľne rýchlo letí
a my môţeme s úctou a pokorou povedať, ţe sme len nehodní sluţobníci. Neraz sme sa aj my
počas tohto obdobia ocitli v existenčnej situácii. Dobrotivý Boh si ale vţdy, ak je to v jeho
pláne, nájde spôsob, ľudí a prostriedky, aby jeho dielo mohlo preţiť a pomaly sa rozvíjať. Preto
sa chceme Bohu spoločne poďakovať za to, ţe nás pozval do tejto neľahkej, ale určite Jemu
milej sluţby.
Zároveň sa týmto chceme poďakovať aj Vám, milí naši dobrodinci, ţe nám neustále
pomáhate svojimi finančnými, či materiálnymi darmi, ale i osobnými modlitbami a obetami,
ktorých ovocie v podobe Boţieho poţehnania pre našu sluţbu neustále potrebujeme a
zaţívame. Prajeme Vám, aby sa Pán pre Vás stal tou najvyššou odmenou a aby ste sa mohli
tešiť z ľudí, ktorých máte vo svojej blízkosti.
PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH Prešov

CONCLUSION

Not long time ago, we have celebrated the beginning of the year 2010. Now we
experience the atmosphere of the year 2011 which is the year of 20th anniversary of the
Greek Catholic Charity´s (GCCH) activity resumption.
But how was the previous year? It was not particularly different from the years before.
During 2010 we succeeded to run the low threshold nightshelter Effeta and low threshold Day
Centre in Prešov´s municipality, for the people whose basic conditions for living are not
secured. Next new activity that started up in 2010 was the opening of Humanitarian Storehouse of Solidarity. The aid consisted in offering the furniture, electric appliances,
kitchenware, etc., mainly for the people whose dwellings were inundated. However, these are
not the only activities and services we have offered in the last year. As you go through the text,
you will learn about other activities, as well.
The Humanitarian Store-house operation was able to run due to gathering of the
electric appliances and house furnishings in the municipality of Snina. The collection was
brought to Prešov´s Store-house and the needy people stricken by the flood could come to
choose desirable things and in this way they could recompense their belongings lost in the
flood. Thus, in real life, the people who desired to help could fulfil their solidarity with those
who were needy and those who accepted the help, so that the following was applicable: „The
one who gives, doesn´t lack and the one who doesn´t belong, is not in need.“
The mission of GCCH is to fulfil the Love Commandment of Gospel by practising the love
towards God and towards people in material, social, intellectual and spiritual need regardless
the race, nationality, religion, political opinion or their condition. Forty-nine permanent and 28
external employees, 15 volunteers and 4 students of theology in one year profession practice
were trying to fulfil the mission during past year. All this was done in order to enable for 1950
people without home, people addicted to addictive substances and the non-material
addictions, children, young people and adults with combined health challenge, adult persons
in social need, sick and lonely in their houses, destitute families or people stricken by the
calamities to enjoy their life and keep the dignity, significance, realize their mission and in their
free will to express and fulfil oneself.
In the first lines we mentioned that in 2011 year we celebrate 20-year period from the
resumption of Greek Catholic Charity´s activities. The time is running unbelievable fast and we
can humbly and with respect say that we are only the unworthy servants. Many times we
experienced the struggle for existence also in the period of 2010. But the Gracious God will
always, when it is within his plan, find the way, people and means to survive and to develop his
work slowly. Here we would like to render the God our thanks for inviting us in this difficult but
certainly amiable-to-God service.
At the same time we would like to say our thanks to You, our dear volunteers. For your
continual financial or material help, but also for personal prayers and sacrifices, which fruits in
the means of God´s blessing for our service, we need and always experience. We wish you
that God becomes the highest reward for you and that you can enjoy the presence of people
surrounding you.
PhDr. Peter Valiček, director of the GCC of Prešov
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Dear volunteers, people of good will!
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PRÍLO HY
Rok 2010 v hodnotiacom poh ľade supervízora GKCH Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov

Supervízna
činnosť
v hodnotenom
roku nadväzovala na
predchádzajúce aktivity,
ale
uţ
v novej
organizačnej štruktúre pri
akceptovaní
jej
východiskového
teoretického postulátu, ţe
ona
je
efektívnou
metódou
profesionalizácie
sociálnej práce a zároveň
dynamickým
procesom
ďalšieho
celoţivotného
vzdelávania sa.

55

Sústredila sa predovšetkým na:
- rozvoj osobnosti zamestnancov, terapeutov a manaţérov a ich sociálno-psychologickú
kompetentnosť, schopnosť zvládať a riešiť intrapsychické a interpersonálne nezhody, spory
a konflikty,
- neustále skvalitňovanie prístupu ku klientom, klientkam rozvíjaním sebareflexie,
- profesionálny prístup pri práci s chorými, postihnutými klientmi/kami,
- aplikáciou terapeutickej zásady: UMENIE HOVORIŤ A SCHOPNOSŤ NAČÚVAŤ.
Gréckokatolícka charita v Prešove sa skladá z viacerých odborným pracovísk, v ktorých
sú zaradení zamestnanci s rôznorodou osobnostnou štruktúrou, rozdielnou vzdelanostnou
úrovňou a predchádzajúcou prípravou pre sociálnu prax. Odborné pracoviská - subsystémy sú
svojou náplňou osobité, no spája ich inštitucionálna príslušnosť a teda aj zodpovednosť za jej
profesionálny chod a ľudskú dimenziu. Vzhľadom na špecifiká jednotlivých subsystémov
v supervízii sa diferencovane pristupovalo k ich členom: kaţdá skupina absolvovala taký kurz,
ktorý rešpektoval témy, nácviky praktických činností vykonávaných na tom-ktorom pracovisku.
Uvedieme, ţe to boli tieto kurzy: Vedenie ľudí a psychológia interpersonálnych vzťahov
(manaţment GKCH), Rozvíjanie vzťahu terapeut-klient – balintovská skupina (terapeuti
Domova nádeje, resocializačného strediska), Klientov vidieť, počuť a cítiť – balintovská
skupina (pracoviská Pod Táborom), Sociálny pracovník – socioterapeut a jeho poslanie v práci
so závislými, ľuďmi bez domova (pracovníci sociálnych centier, redakcie časopisu Cesta),
Zdravie, choroba, ošetrovateľstvo a sociálna prax (zamestnanci Domu sv. Anny v Starej
Ľubovni a Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Prešove, Snine).
Aj v uplynulom roku sme zvolili skupinové riešenie sociálnych a sociálnopsychologických otázok a problémov, pretoţe napomáha meniť sociálne postoje, lebo sa
premietajú do konania a správania sa terapeuta ku klientovi, do jeho preţívania, nálady,
záujmov, do sympatií a antipatií a v konečnom dôsledku do jeho pracovnej činnosti.
Zamestnanci sa pripravovali aj na to, aby zvládli ohrozujúce stavy verbálneho či fyzického
násilia.

V individuálnej aj skupinovej forme sa potvrdzuje, ţe terapeutom sa človek stáva
prostredníctvom veľmi osobných skúsenosti, a to si ţiada vysoko individualizované učenie.
Pritom v supervízii vo všetkých skupinách rešpektujeme individuálny komunikačný štýl
jednotlivca, cvičíme ho a dbáme o jeho skvalitňovanie. Zdôrazňujeme zásadu: Vaše ťaţkosti
a problémy ma zaujímajú; Dokáţem si predstaviť alternatívu k vášmu správaniu sa; Vidím vo
vás schopnosti, ktoré si neuvedomujete. Tieto modely sú však len barličkou, pretoţe s kaţdým
klientom je potrebné pouţiť osobitný štýl.
Vzhľadom na obsahy supervíznych stretnutí v roku 2010 povaţujeme za dôleţité
poukázať na obavy a očakávania pri stretnutiach terapeutov s klientmi: to čo často pôsobí ako
odpor, býva často vedomé úsilie nejaviť sa v horšom svetle ako sa človek – klient na začiatku
prezentoval a nedovoliť, aby terapeut nazrel za vybudovanú fasádu, ktorá má zakryť strach
z vlastnej malosti, úbohosti a bezcennosti.
V hodnoteniach supervízií v rokoch 2008 a 2009 sme uviedli, ţe GKCH Prešov
povaţujeme za učiacu sa inštitúciu, nielen preto, ţe je školiacim pracoviskom študentov
Prešovskej univerzity, ale aj pre organizovanie odborných seminárov v rámci Dní abstinencie
a zdravého ţivota. V roku 2010 vykonala uţ kvalitatívne vyššie vzdelávacie úkony: v septembri
spolu s Filozofickou fakultou PU, jej Inštitútom edukológie a sociálnej práce organizovala
medzinárodnú konferenciu „Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti“, v októbri
pod záštitou Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU zorganizovala odborný seminár „Sociálne
sluţby a moţnosti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím“. A ešte dodáme, ţe
pohotovo vydala v tlačenej i internetovej podobe zborník prednášok, ktoré odzneli v auditóriu
účastníkov. Takţe: učiaca sa inštitúcia uţ vzdeláva iných, sama sa ešte učí, ale uţ to čo vie,
odovzdáva ďalším, širšej odbornej verejnosti. To je hodné uznania!

Supervízne stretnutie v Kláštore redemptoristiek v Keţmarku
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doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD., supervízor GKCH Prešov
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AKO A KAM MÔŢEM DAROVAŤ?
osobne, poštovou poukáţkou, prevodom na účet, internetbankingom cez web stránku
www.ludialudom.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.
Kedykoľvek môţete prísť k nám a presvedčiť sa, ako pomáhajú Vaše peniaze.

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
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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/A, 080 01 Prešov
Bc. Michal Kall
Tel.: 051 7723752
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
Mgr. Helena Paňková
089 01 Svidník
Tel.: 054 7524093
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

Gréckokatolícka charita Prešov

Sociálne centrum
Strojárska 524, 069 01 Snina
Bc. Erika Bajusová
Tel.: 057 4495500
sc.snina@gkcharita-po.sk
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Nocľaháreň EFFETA, Útulok ARCHA
Dom CHARITAS
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
Tel.: 051 7721697
utulok@gkcharita-po.sk
Humanitárny sklad solidarity
Čsl. armády 29, 080 01 Prešov
Pavol Breza
Mobil: 0903 982 508
gkcharita@gkcharita-po.sk

RS 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. Denisa Povaţanová
Tel.: 051 7581138
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
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 okres Prešov a Sabinov
PhDr. Dagmar Chanáthová
Jarková 79, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7721333
ados.presov@gkcharita-po.sk
ADOS CHARITAS Snina
Budovateľská 9, 069 01 Snina
Helena Halaganová
Mobil: 0904 738 534
ados.snina@gkcharita.sk
Dom svätej Faustíny
Pavlovičova 344/8
Mgr. Helena Paňková
089 01 Svidník
Tel.: 054 7524093
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk
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„Nebeský Otec, hoci nie vţdy chápeme všetky príčiny
a tvoje zámery, s pokorou Ťa prosíme, rozprestri svoje ruky
nad tými, čo trpia, veď kroky tých, ktorí ich zachraňujú
a prijmi tých, ktorých si povolal z tohto sveta.
Uteš ich rodiny a priateľov, pomôţ im obnoviť,
čo bolo zničené.“

Gréckokatolíckia charita Prešov

Z modlitieb spoločenstva Misijného zdruţenia Ducha Svätého
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