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		 PRÍHOVOR
				
		

			

Drahí bratia, drahé sestry,
neustále vo svojom duchovnom putovaní musíme
mať na pamäti kam celým svojím životom
smerujeme. Nesmieme sa dať zo svojej cesty
odviesť mnohými ponúkanými dobrami, ktoré
nám svet ponúka. Naším jediným a tým najvyšším
cieľom má byť trvalé spoločenstvo s Bohom vo
večnosti. Všetko to, čo nás od tohto cieľa vzďaľuje
je ľudskou márnosťou a naopak to, čo nás k Bohu
približuje je opravdivou múdrosťou. Boh nám
ponúka mnohé prostriedky k našej záchrane, ale
čo je najdôležitejšie?
Za Ježišom prišiel farizej a pýtal sa: Ktoré
prikázanie v zákone je najdôležitejšie? Ježiš mu
odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou
svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“(Mt 22,37-40)
Teda neoddeliteľnou podstatou viery je láska k Bohu a k blížnemu lat. charitas. Ježiš nám v
podobenstve o poslednom súde jasne hovorí, že nie duchovné aktivity nám otvoria brány neba, ale
skutky telesného i duchovného milosrdenstva. „Veru hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z
týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.“ (Mt 25,40)
Môj predchodca blahoslavený biskup P. P. Gojdič nielen vo svojom biskupskom erbe mal slová:
„Boh je láska, milujme Ho!“, ale celý svoj život staval na láske k Bohu, ktorá sa odzrkadľovala v láske k
blížnemu. V roku 1947 zriadil v prešovskej eparchii charitu a mnohé iné charitatívne inštitúcie a sám
konal počas svojho života mnohé skutky milosrdenstva.
Tento viditeľný znak Kristovej cirkvi, v podobe milosrdného samaritána, nesmie vymiznúť ani
v dnešnej dobe. Charite v cirkvi teda patrí ústredné postavenie ako jednému z najlepších spôsobov
evanjelizácie nie slovami, ale skutkami. Je však veľmi dôležité, aby sme neustále vnímali podstatný
rozdiel medzi charitou a sociálnou službou pre núdznych. A tým podstatným rozdielom je charitas
– láska. Bez tejto opravdivej, obetujúcej sa lásky nemá naše konanie žiadny zmysel. „A keby som mal
takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“ (1Kor 13,2b)
Prajem vám, všetci pracovníci charity, aby ste vo svojej službe blížnym zažívali neustálu radosť
z toho, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, urobili ste to samému Kristovi. K
tomu vám udeľujem svoje archijerejské požehnanie.
Mons. Ján Babjak, SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
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		 Milovaní moji,
čas vo svojich časomierach
plynie neustále, nepretržite a
vždy len jedným smerom a preto
sa nedá zastaviť, ani ho obrátiť
späť. Je pre nás veľkým Božím
darom a Stvoriteľ chce, aby sme
ho zmysluplne napĺňali tými
činnosťami, ktoré Boh od nás
ako od svojich spolupracovníkov
pri spravovaní tohto sveta pre
všeobecné dobro v prirodzenosti
pozemského života a pre našu
spásu v mimočasovej existencii
očakáva. Boh sa postaral aj o to, aby nám čas neplynul stereotypne a nudne, ale nám ho začlenil do
rytmických cyklov, v ktorých život prebieha nie raz v jedinečných a neopakovateľných situáciách a tak
nám robí život pestrým a záživným.
Čas je hodnota, ktorú nám Boh daroval nie na to, aby sme ho premrhali, aby sme plytvali, alebo aby
sme ho napĺňali niečím, čo neslúži k dobru a k spáse. A tak je dobre, keď si v týchto cykloch urobíme
potrebnú bilanciu našej práce, našich výsledkov, ale aj našich chýb a nedostatkov, ktorých sa nám v
budúcnosti bude treba vyvarovať.
Jedným takým prirodzeným cyklom, keď takúto bilanciu zvykneme robiť je cyklus 365 dní, cyklus
jedného roka, keď sa poctivo pozrieme, či sme v úlohe Božích spolupracovníkov pri budovaní sveta a
Božieho kráľovstva v ňom nezlyhali. Bilancie, ktoré súčasný svet robí, sa obyčajne týkajú ekonomík,
finančníctva a tie dnes prinášajú hrozivé diagnózy veľkých svetových kríz, katastrof, aké tu ešte neboli.
Konzumný životný štýl, na aký si svet zvykol, vybičoval spotrebu do takých rozmerov, že na to už nestačí
z vlastných prostriedkov, a preto sa musí zadlžovať až do úplného krachu. Filozofiou niekdajších
ekonomík bolo – „vyrábaj a investuj“, dnes sa filozofia zmenila na – „požičaj a užívaj“.
Ale my dnes už vieme, že koreňom všetkých kríz, v ktorých sa svet zmieta, je kríza morálky, je kríza
viery. A preto súčasťou každej bilancie na každej úrovni – osobnej, rodinnej, národnej i medzinárodnej
musí byť bilancia mravných hodnôt a princípov, ktoré majú svoj základ v Bohu, a ktoré jediné sú
zárukou pre dobrú bilanciu všetkého ostatného. Tam, kde sa popiera a odmieta Boh, jeho morálny
kódex a jeho projekt riadenia sveta, tam sa nedá očakávať pozitívna bilancia. Morálna diera sa nedá
zaplátať finančnou záplatou, a preto sa takýto svet sám stáva akousi vesmírnou „čiernou dierou“, kde
sa všetko stratí.
A ako bilancuje naša Charita?
Ak bilancia našej práce v roku 2011, ktorý bol aj jubilejným rokom 20-ročnej existencie našej Charity,
obsahuje aj bilanciu duchovných aktivít a duchovných hodnôt, z ktorých pramení každé vykonané
dobro pre potreby všetkých tých, ktorí sú odkázaní na službu lásky, tak môžeme Bohu ďakovať za
všetko, čo sa nám podarilo v tomto roku vykonať pre väčšiu česť a slávu Božiu a pre dobro Božieho
ľudu. Zároveň tiež poprosme, aby to, čo je treba urobiť v nastávajúcom roku 2012, aby sme tiež s
pomocou Božou dosiahli.
A ja Vám všetkým k tomu vyprosujem hojnosť Božieho požehnania.
						
						

RNDr. Jozef Voskár, tit. kanonik
duchovný správca GKCH v Prešove
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Poslanie

		Poslaním Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky
k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Cieľ

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

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 približne 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 snažíme uplatňovať v našej službe:

- princíp dôstojnosti ľudskej osoby
- princíp solidarity
- princíp subsidiarity
- princíp spoločného dobra.
		

Motto:
				
„Láska Kristova nás pobáda.“ (2 Kor 5, 14)
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Centrum GKCH Prešov
- vykonáva riadiacu, koncepčnú, koordinačnú, ekonomickú, personálnu, plánovaciu, propagačnú,
projektovú a vzdelávaciu funkciu
- zastrešuje domáce i medzinárodné kontakty, koordinuje humanitárnu pomoc a jednorazové
aktivity.
Interní zamestnanci:
Riaditeľ GKCH a štatutárny orgán: 			
Zástupca riaditeľa, projektový manažér:		
Ekonómka, personalistka:
Ekonómka, účtovníčka:				
Projektová účtovníčka:				
Koordinátorka pre ADOS:				
Koordinátorka pre zahraničnú spoluprácu: 		
Administratívny pracovník:			

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

Externí spolupracovníci:
Duchovný správca:				
Právny poradca:					
Grafik a správca webstránky:			
Supervízor:					

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

8

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
- spoločné pre klientov, pracovníkov aj verejnosť
		- sv. liturgia 4x mesačne každý štvrtok o 13. 00 hod. v priestoroch Centra GKCH v Kaplnke
		bl. biskupa P.P. Gojdiča (5. štvrtok je voľný)
		- spoveď 1x mesačne v prvý piatok v mesiaci a podľa potreby
		- klub KAHAN – 1x mesačne.
		Duchovné obnovy pre zamestnancov sa konali v 4 termínoch:

25. 3. – 27 účastníkov - Centrum pre rodinu Sigord – don Kamil Dráb, CSsR na tému „Viera a
umenie“ s ukážkami vlastnej mozaikovej tvorby
29 .6. – 36 účastníkov – Jezuiti Prešov – p. Patrik Kovaľ, SJ – meditácie nad úryvkami zo Sv. písma
s úsmevom
8 .9. - 35 účastníkov – púť na Litmanovú – prosba o požehnanie pre Kongres Charity spojená s
Krížovou cestou za rodiny a prednáškou p. Vasiľa Kindju, SJ o sile modlitby
8. 12. - 34 účastníkov – Centrum pre rodinu Sigord – hosť p. Milan Záleha, CSsR na tému
„Zodpovednosť v živote kresťana“, popoludní predvianočné stretnutie so zástupcom
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva protosynklom Mgr. Michalom Onderkom.

Púť
na Horu Zvir
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SUPERVÍZIA V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITE PREŠOV
V ROKU JEJ DVADSAŤROČNÉHO JUBILEA
Supervízna činnosť v roku 2011 sa sústredila na prácu tímov fungujúcich v jednotlivých
subsystémov GKCH a na jej manažment. Po orientácií vedúcich pracovníkov GKCH na psychológiu
interpersonálnych vzťahov v inštitúcií poskytujúcej sociálne služby, kedy obsah kurzu tvorili otázky
dotýkajúce sa úrovne autority a prestíže u štýlov vedenia, sociálnej výmeny v interpersonálnych
situáciách, tvorivej činnosti manažéra a jeho kreativity vrátane kultúry inštitúcie, supervízne
stretnutia pokračovali ďalšou, pre vedenie ľudí dôležitou oblasťou, a to poznávaním emócií.
Vzhľadom na kohéziu manažérskej skupiny sme oblasť emócií zvolili cielene pre ich využívanie v
profesionálnom prostredí i súkromnom živote pri aplikácií pravidiel a metód racionálno-emočnej
teórie /RET/, kognitívnej a behaviorálnej terapie /KBT/.
Za novú a účinnú metódu považujeme stretnutia vedúcich a subsystémov s vedením GKCH,
ktorú pre jej prínosy vo viacerých obsahových, prevádzkových a organizačných otázkach bude
vhodné naďalej rozvíjať.
Po prvýkrát vytvorená skupina pracovníčok agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS) Charitas pre Prešov, Sabinov a Sninu, do ktorej boli zaradené aj vybrané zamestnankyne
Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, dokončila v prvom polroku 2011 kurz o zdraví, chorobe a
ošetrovaní v sociálnej praxi. Tematický boli v ňom najmä témy o psychických a sociálnych
aspektoch choroby, invalidity, sociálnej opory a jej využití v negatívnych sociálnych udalostiach.
Tento kurz bol zaradený do systému kreditného hodnotenia na odborných podujatiach podľa
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Balintovské skupiny v subsystémoch: Resocializačné stredisko Domov nádeje v Prešove a
pobytové zariadenia Pod Táborom Prešov, pokračovali v nadväzujúcich témach na už absolvované
a osvedčeniami Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
potvrdené teoreticko-metodologické a v praxi aplikované otázky.
Terapeuti z Domova nádeje v supervíznych stretnutiach analyzovali a syntetizovali teoretickopraktické poznatky o problémových klientoch či klientoch s diagnostikovanou poruchou
osobnosti a v kurze Skupina ako terapeutické (učebné) prostredie pokračovali vo výcviku
používania terapeutických metód s človekom, klientom v skupine, najmä s bohatou patologickou
kariérou. Vtedy je nutná priorizácia determinačného faktora, že klienta mení skupina tak, ako aj
on prijíma jej podnety a zároveň vnáša do skupiny svoje vklady, názory, postrehy. Pri vývojových
štádiách skupiny terapeuti sledujú cieľ, aby klienti aktívnou účasťou v skupine boli si vedomí
svojho podielu zodpovednosti na doliečovacom procese, aby sa pripravovali a trénovali na reálny
život.
Pracovníci/čky z pobytových zariadení Pod Táborom – Útulok Archa, Dom Charitas, Nocľaháreň
Effeta – vo svojej terapeutickej práci sa sústreďujú na individuálnu prácu s klientom, a aj preto
po tematickom celku „Klienta vidieť, počuť a cítiť“, sa na stretnutiach so supervízorom zaoberajú
analýzou atmosféry, podmienok a času, ich významu pre poradenskú terapiu, pre psychologický
prístup ku klientovi/ntke, pre pracovnú klímu a cielenú pomoc človeku v kríze.
V skupine pracovníkov/čok sociálnych centier v Prešove, Humennom, Svidníku, redakcie časopisu
Cesta a niektorých terapeutov/tiek Pod Táborom, sme v supervízii prihliadali na jej heterogenitu
a v kurze sme pripravovali sociálneho/nu pracovníka/čku na jeho/jej poslanie so zdôraznením
cieľov, stratégie, taktiky a kognitívnej rekonštrukcie. Pritom konkrétna pomoc klientom
vychádza z poznania základných zložiek osobnosti, závažných životných a spoločenských zmien,

10

kvalitatívnych stupňov psychickej záťaže, ktorá plynie z nárokov prostredia a možností klienta.
		V tejto skupine ukončili siedmi terapeuti 220-hodinový kurz využitia aktívneho sociálneho
učenia programového v sociálnej praxi a obdŕžali osvedčenie o jeho absolvovaní z Inštitútu
edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.
Pri tejto skupine je potrebné uviesť, že od septembra 2011 sa na supervíznych stretnutiach
zúčastňujú pracovníčky Domu sv. Faustíny vo Svidníku, a preto sme osobitnú pozornosť venovali
závislosti žien od alkoholu, rozlišovaniu jeho jednotlivých fáz, ale najmä psychogénnej etiológii
ženského alkoholizmu a faktorom prezrádzajúcim závislosť. Neprehliadli sme ani poznávanie
agresívneho správania pri užívaní psychoaktívnych látok a techniky správania sa terapeutky/ta.
Supervízne stretnutia súbežne pripravovali účastníčky/kov na spoznávanie prežívania klientiek v
štyroch stupňoch abstinencie: musím – chcem – budem – abstinujem. Pracujeme tak so zásadou:
Terapeut chápe všetko, toleruje veľa, ale súhlasiť môže len s málom. Problémy a príznaky, ako
možné spúšťače závislosti, dáva do pomyslenej rovnice : okolnosti – myšlienky + city – správanie
a jeho vzorce – telesné reakcie.
Záverom nemôžeme nespomenúť významnú udalosť v živote Gréckokatolíckej charity v
Prešove – jej dve decénia aktívnej, plnohodnotnej, spoločensky uznaniahodnej činnosti. Pri
tejto príležitosti zorganizovaný Kongres Charity sa stal v roku 2011 významným vedeckým,
odborným a kultúrnospoločenským počinom. Program kongresu pozostával z teoretických,
metodologických, spirituálnych a historizujúcich tém. Vyvážene však boli zaradené aj aplikované
témy o metódach, formách a postupoch, ktoré svedčia o zavádzaní teórie do praktických činností
všetkých subsystémov prešovskej Charity, pretože, a to podčiarkujeme, autorsky ich spracovali
zamestnanci GKCH Prešov. A už len za takýto zodpovedný prístup, ale nielen zaň, si zasluhujú
pochvalu.
AD MULTOS ANNOS, GK CHARITA PRESOVIENSIS!
			
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.,
supervízor GKCH Prešov
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Dobrovoľníctvo v GKCH Prešov
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky vo svojom prvom roku pôsobenia 2011 stihli založiť web
stránku (www.dobrovolnictvogkch.weebly.com), ktorá by mala byť miestom informácii o
dobrovoľníckych možnostiach, stretnutiach a potrebách dobrovoľníckej práce v GKCH Prešov.
Dobrovoľníci sa pravidelne stretávajú, lepšie sa spoznávajú a informujú o potrebách a možnostiach
dobrovoľníckej práce. Taktiež pomáhajú pri rôznych projektoch, akciách a v zariadeniach GKCH
Prešov.
		Cieľom dobrovoľníctva je pomáhať pracovníkom Charity pri plnení úloh, pomáhať slabým,
osamelým, chorým, starým a liečiacim sa klientom.
Možnosti dobrovoľníckej práce:
1.
Práca so závislými.
Počet dobrovoľníkov:
2.
Práca s bezdomovcami.
		 			
3.
Pomoc s administratívou.
4.
Pomoc pri zháňaní potravín.
5.
Pomoc redakcii časopisu Cesta.
6.
Pomoc seniorom v domácnosti.
7.
Pomoc pri akciách.
8.
Pomoc pri písaní projektov.
9.
Preklady projektov, web stránky do angličtiny, nemčiny.
10. Iné.

- pravidelní 6
- príležitostní 10

Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- spoznanie vedúcich zariadení a dobrovoľníckych potrieb
- nábor dobrovoľníkov pomocou facebooku, projektu na strednej škole, plagátikov, reklamy
v časopise Cesta
- pomoc pri Dni otvorených dverí v Centre sociálno-poradenských služieb v Prešove
- sprostredkovanie darovania chleba ku gulášu (pekáreň Rešovský, N. Šebastová)
- vzdelávanie klientov Domova nádeje v práci s počítačom.
Čo plánujeme na ďalší rok?
- chceme pokračovať v tom, čo sme začali, pomáhať pracovníkom a pracovníčkam GKCH pri ich
práci a pomáhať klientom našich zariadení v Prešove
- realizovať team buildingové aktivity pre zamestnancov a ich rodiny
- pomáhať pri projektoch, prekladoch, akciách GKCH
- organizovať turistické výlety pre klientov Domova nádeje.
Bc. Peter Groman,
koordinátor dobrovoľníkov
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Humanitárny sklad solidarity (HSS)
		Charitatívna doplnková služba pre verejnosť a núdznych,
pre tých ktorí môžu darovať, a pre tých ktorí potrebujú:
• koberce
• skrine
• elektrospotrebiče
• poličky
• kuchynský riad
• postele
• a pod.
• stoly
• obývacie steny
Dátum vzniku:
		Humanitárny sklad GKCH Prešov (ďalej aj HS) bol
zriadený k 1. 8. 2010 pôvodne za účelom pomoci obyvateľom
postihnutým povodňami s dlhodobým zámerom pomoci
ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2011

Počet zamestnancov

1 (cez UPSVaR)

Počet darcov

56

Počet obdarovaných

38

Prednostne vybavených

18 rodín

Počet najazdených kilometrov v rámci
zabezpečovania darovaných vecí

106 km

Pavol Breza, správca HSS

		
		Prvým darom do HSS bola dodávka nábytku, kobercov a elektrospotrebičov od Mesta Snina,
ktoré zorganizovalo solidárne a pružne zbierku pre ľudí postihnutých povodňami. Následne bola
poskytnutá pomoc 6–tim rodinám okamžite. Ľudom v núdzi na základe požiadaviek starostov
obcí sme poskytli základné vybavenie domácnosti. Išlo o 12 rodín.
Cieľová skupina:
• Ľudia postihnutí živelnými pohromami
• Každý človek, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácií.
Čo plánujeme v budúcom roku:
• Presťahovanie HSS do bývalej kotolne na ulici Pod Táborom 33 a začlenenie HSS pod CSPS
Prešov.
								
Ing. Mária Rajňáková,
								
koordinátorka protipovodňovej pomoci
		
		 V roku 2000 som po prepustení z výkonu trestu, požiadal o služby Gréckokatolícku charitu Prešov.
Po dvojročnom pobyte na charite som sa rozhodol absolvovať protialkoholickú liečbu. Po liečbe som
absolvoval resocializačný program. V roku 2010 som dostal ponuku pracovať v GKCH. Následne v roku
2011 som sa stal správcom Humanitárneho skladu, kde pracujem dodnes. Abstinujem už 10 rokov a
som hrdý, že aj napriek môjmu predošlému spôsobu života mi GKCH dala šancu na nový život a za to
úprimne ďakujem.					
											
Pavol Breza
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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 poistencov zdravotných poisťovní:
- po skončení ústavnej liečby,
- o chronicky chorých,
- v terminálnych stavoch,
- s ranami a preležaninami,
- s ochorením sclerosis multiplex a po náhlej mozgovo-cievnej príhode,
- onkologickými ochoreniami,
- po úrazoch alebo po chirurgických zákrokoch,
- s komplikáciami diabetu,
- s obmedzenou hybnosťou.
Poskytované ošetrovateľské výkony:
- ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, 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.
Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na základe:
- požiadania rodinného príslušníka
- odporúčania odborných lekárov, lekárov a sestier v nemocniciach,
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- uzatvorením dohody o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- potvrdeným návrhom ošetrujúcim lekárom
- je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta.
		
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ

Rok 2010

Rok 2011

Index nárastu alebo
poklesu
r. 2011/r.2010

ADOS Charitas pre okres
Prešov a Sabinov
Počet sestier

3

3

1,00

80

82

1,03

Počet výkonov

12 315

14 217

1,15

Počet návštev

3 093

3 341

1,14

Počet pacientov

ADOS Charitas Snina
Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov

2

2

1,00

152

150

0,9

9 342

9 775

1,14

Počet návštev
2 869
2 990
1,17
			
		 Chcem sa poďakovať z celého srdca všetkým sestrám, ktoré svoju odbornú starostlivosť, spojenú
so službou milosrdnej lásky vykonávali so srdcom, láskou, veľa ráz so sebazaprením pri prekonávaní
rôznych prekážok, ktoré im život priniesol a bolo ich nemálo.
								

PhDr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka

Svedectvo
		Bol chladný januárový deň. Cesta do dediny bola ako klzisko, bolo treba jazdiť pomaly, aby
nedošlo ku kolízii. Nie každý súhlasí s tým, aby bolo jeho meno, alebo dedina v ktorej žije, zverejnené.
A tak pani, ku ktorej sme ako sestry ADOS Charitas Snina mali ísť ošetrovať dekubity, hovorme pani
Mária, aj keď nám bolo vyslovene povedané, že pre nás je babička.
		 So synom som sa telefonicky skontaktovala a dohodli sme dátum a približný čas návštevy. Bola
som oboznámená, že mamka žije sama, je ležiaca, takže nám neotvorí, ale kľúče od domu má sused.
		 Ulica, kde mala bývať pani Mária, bola ako z rozprávky. Medzi krásnymi aj honosnými vilami
stali tri „chatrče“. Popisné číslo nám ukázalo na jednu z nich. Prvá moja reakcia bola „napísala som
správne číslo, nepomýlila som sa?“ Pozrela som do poznámok. Číslo sedelo. Šok, tak možno nazvať
moju reakciu. Tu niekto žije v 21.storočí. Ošarpaná chatrč, ale čo bolo vo vnútri sa ani nedá opísať. Na
posteli pod oknom leží pani, v izbe zima, v piecke síce horí, ale k teplu je ďaleko. Tma, bez elektriny,
vody. Na piecke veľký hrniec s vodou.
		 Predstavíme sa, rozprávame a ideme ošetriť dekubity. Babička je celá premočená. Jedna
plienka nestačí na 24 hodín u pacienta s plnou inkontinenciou a imobilitou. Nie je možné ošetriť len
preležaniny. Babičku aj posteľnú bielizeň prezlečieme ,umyjeme, priložíme v piecke. Je tu zima nám a
nie to starému človeku, ktorý sa nepohybuje. Ďalšie dni sa opakujú. Aby bolo babke ľahšie, donesieme
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jej čaj, nádobku na čaj, nejaké prádlo, jednorazové podložky. Každým nasledujúcim dňom má babička
k nám bližší vzťah. Čaká kedy prídeme, dáme ju do poriadku, aby bola v suchom , prihrejeme polievku,
uvaríme čaj. Treba povedať, že babička netrpí stareckou demenciou. Rozprávame sa o tom, že takto
žiť nemôže. Izolovaná, bez kontaktu s ľuďmi, okrem suseda, ktorý naloží do piecky, aj prinesie niečo
zajesť, syna ktorý po práci urobí okolo mamy to najnutnejšie a nevesty, ktorá vskutku vyperie všetko,
čo povyzliekame.
		 Vonku mráz, 25 stupňov. Babička sa sťažuje na zimu v noci. Je dehydrovaná. Na odporučanie
ošetrujúceho lekára podávame infúzie. Syn po konzultácii s lekárom i s nami uznáva, že musí podniknúť
kroky, aby umiestnil mamu do domova. Aj babička načrtla túto možnosť. Zima a samota je krutá.
Každý deň nás očakáva. Modlí sa, aby sa nám cestou neprihodilo nič zlé.
Posledný deň (nevieme o tom a pravdepodobne ani babička) našej návštevy nás babička prekvapí. Pri
práci u nej doma, ktorá je samozrejmosťou pre nás a aj pre babičku, vyberie babička ružanček a so
slovami „sestričky moji, ja vás už tak čekala, tu majete na pamiatku na mene i tu Božu Mati“ /soška/.
Zdráhame sa, no babička nepopustí. „Ne sestričky moji, to žeby ste mali na mene pamiatku, než to
dachto tu rozobere.“ Nevieme, či babička vedela, že sa s nami lúči, ale na druhý deň, keď sme prišli,
bola už v ústave.
		 Ústav nie je domov, ale určite východiskom pre človeka, ktorý je sám, chorý a odkázaný na iných.
Bolo nám ľúto, že sme sa nerozlúčili, ale sme spokojné. Babička je v teplom, v čistom, v suchom, má
teplú stravu, nie je úplne izolovaná v dome, kde deň je ako noc. Prijať chorobu je ťažké, ale opustenosť
je ťažšia.
		 Nech je našim mementom, že nielen telo je choré, ale aj duša, ktorá potrebuje kontakt s ľuďmi,
milé slovo, porozumenie, niekoho, kto prejaví cit, že mu na ňom záleží.
A čo na záver? Snáď len to, že naša práca to nie sú len výkony akceptované poisťovňami, ale aj empatia
a drobné výkony, ktoré sa nedajú vyčísliť eurami.
									
									
Sestry ADOS „Charitas“ Snina
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Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
		Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou služby zriadený podľa zákona č.448/2008
o sociálnych službách zaregistrovaný v Registri PSK.
Dátum vzniku: 2.11.1999
Cieľová skupina: deti a dospelí s kombinovaným postihnutím
Poskytované služby:
- 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.
Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov:
Počet klientov:		
Využiteľnosť kapacity:

6
6
19, v roku 2011 boli prijatí 2 klienti
100%

Naše aktivity v roku 2011:
		Účinkovanie klientov Domu sv. Anny na Benefičnom koncerte „Spojme srdcia pre zdravie“
dňa 13.02.2011 a 23.10.2011 vo Vyšných Ružbachoch. Občianske združenie „Spojme srdcia pre
zdravie“ a Obec Vyšné Ružbachy udelili klientom DsA „Ďakovný list“ za účinkovanie v programe.

Ročenka 2011
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Deň detí 1.6.2011 – v tento slnečný deň zamestnanci Domu sv. Anny pripravili pre svojich klientov
program plný zábavy a hier. Podujatie strávili v areáli Gréckokatolíckeho chrámu Matky Ustavičnej
pomoci v Starej Ľubovni.
30.09.2011 bola odvysielaná relácia o zamestnancovi chráneného pracoviska Domu sv. Anny
v relácii Família na STV.
24.08.2011 klienti, rodičia a zamestnanci prežili nezvyčajný deň. S pásmom „Krásna, krásna, kde
si húsky pásla...“ sa zúčastnili lokálneho kola súťaže tvorivosti „ Krídla túžby“ v DSS Volgogradská
Prešov. Hlavným organizátorom bol PSK, klientom bol udelený diplom za prezentáciu.
23.09.2011 sa Dom sv. Anny opäť zapojil do celoslovenskej akcie „Deň dobrovoľníctva“ na ktorej
sa zúčastnilo 16 dobrovoľníkov. Deň dobrovoľníctva sa niesol v znamení upratovania nového
Domu sv. Anny na Štúrovej ul. a úpravy okolia.
13.12.2011 - dlho očakávaný deň. V tento deň sa konala slávnostná posviacka nových priestorov
Domu sv. Anny na ul. Štúrovej v Starej Ľubovni. Za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána
Babjaka SJ a ostatných významných hostí, rodičov a klientov. „Ako princ zobudil Šípovú Ruženku“
- pod týmto názvom sa ukrývalo predstavenie, ktoré si pripravili malí herci z Divadielka pri Dome
sv. Anny v spolupráci so žiakmi ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni ako poďakovanie pre tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu. Nové priestory budú slúžiť pre 27 klientov s
kombinovaným postihnutím.
		V roku 2011 bol Dom sv. Anny podporený dotáciou Ministerstva financií SR v sume 8.000 €,
ktorý nám značne pomohol pri vybavení nových priestorov.

Čo plánujeme budúci rok?
		Úprava dvora, záhrady pri Dome sv. Anny a úspešné spustenie projektu v rámci Švajčiarskeho
finančného mechanizmu na 4-ročné obdobie. Hlavným cieľom je zvýšiť nezávislosť detí a mladých
ľudí so zdravotným postihnutím, stabilizovať ich život v rodinách, integrovať ich do majoritnej
spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych
služieb v okrese.
Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca zariadenia
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RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM „CESTA K DOMOVU“

Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov
• Terénna sociálna práca
• Nízkoprahové denné centrum
• Sociálne centrum
• Časopis Cesta
• Pastoračná prax

Terénna sociálna práca (TSP)
		Hlavným predpokladom pomoci klientom je motivácia prijímania už existujúcich služieb
GKCH Prešov. Prvé informácie o našich službách sa dejú priamo v teréne. Terénna sociálna práca je
jedinečná v tom, že prichádza priamo ku klientovi a nenásilným spôsobom sú ponúkané klientovi
možnosti pomoci.
Dátum vzniku:
- 1.10.2011, vďaka podpore Fondu sociálneho rozvoja bol schválený projekt „Dajme im šancu, kým
je ešte čas“, výkon terénnej práce je realizovaný dvoma odbornými pracovníkmi od roku 2004.
Zameranie TSP:
- mobilná jednotka so špecializáciou na terénnu sociálnu prácu s náplňou vyhľadávania klientov
v regióne pôsobnosti, monitoring a motivácia klienta pre zasieťovanie do systému pomoci.
- ošetrovateľská služba v teréne v súčinnosti s ADOS Charitas
- transportná služba – prevoz klienta do nemocničného či iného zariadenia v prípade potreby
- sociálna diagnostika – získanie základných nevyhnutých údajov o klientovi
- terciárna prevencia v oblasti závislosti
- práca v teréne 225 dni v roku.
Cieľová skupina:
- Každý človek, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácií
- Závislí
- Ľudia po ukončení ústavnej starostlivosti
- Rodiny v ohrození
- Sociálne vylúčení a stigmatizovaní
- Marginalizované skupiny.
Čo plánujeme v budúcom roku:
- expandovanie TSP do prímestských časti
- dovoz stravy ku klientom ktorí zatiaľ nevyužívajú naše služby.
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Nízkoprahové denné centrum (NDC)
		Je zariadením sociálnych služieb poskytujúcim možnosť denného pobytu pre ľudí, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
nemajú zabezpečené ubytovanie počas dňa a nachádzajú sa v náročnej životnej situácii. Zariadenie
poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Dátum vzniku a zameranie:
		NDC poskytuje svoje služby od 1.3.2010. Už v názve nízkoprahové je badať, že zariadenie
je prístupne akejkoľvek klientele, ktorá by nezvládla pobyt v iných režimových zariadeniach.
Hlavnou ideou NDC je poskytnúť služby klientom, ktorí žijú na ulici a počas dňa sa zdržiavajú v
priestoroch obchodných reťazcov, na stanici a pod. Dať týmto ľudom možnosť dôstojne stráviť čas
a ponúknuť im kvalitatívne vyššie nadstavbové služby. NDC je priamym pokračovaním výstupov z
Terénnej sociálnej práce.
Cieľová skupina:
- ľudia priamo z ulice, ktorí nevyužívajú pobytové služby
- klienti nízkoprahovej nocľahárne Effeta
- ľudia v náročných životných situáciách.
Poskytované služby:
- kompletná osobná hygiena
- pranie, sušenie a žehlenie osobného šatstva
- možnosť využitia šatníka
- možnosť stravovania formou zahustených polievok, raňajky, káva, čaj
- pobyt počas dňa
- sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, sprostredkovanie zamestnania
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- podpora pri riešení záťažových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania
- záujmová činnosť (PC, TV, internet, spoločenské hry)
- distribúcia do kvalitatívne vyšších služieb GKCH.
Čo sa nám podarilo v roku 2011:
- 1x mesačne varíme guľáš pre všetkých núdznych ľudí, bezplatne
- vybavili sme NDC knižnicou pre klientov
- pripravili sme výdajňu stravy na kuchyňu tak, aby spĺňala všetky hygienické normy
- zabezpečenie vakcín proti hepatitíde A, B pre pracovníkov s parciálnym podielom GKCH.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2010

Rok 2011

Index nárastu alebo
poklesu r. 2011/2010

Počet zamestnancov

2

2

1,0

Počet bohoslovcov

2

2

1,0

19,6

25,6

1,3

20

24

1,2

98 %

106,5 %

1,1

Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Sociálne centrum (SC)
		Je ambulantnou a terénnou zložkou Resocializačného systému Cesta k domovu. Poskytuje
sociálne služby podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele.
Dátum vzniku:
		Vo februári 1992 vznikla prvá aktivita GKDCH 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
Resocializačný systém „Cesta k domovu“ /skr. RS CKD/.
Zameranie SC:
		Sociálne centrum ako ambulantná zložka projektu RS CKD má za úlohu sprostredkovať
resocializačné a sociálne programy primárne klientom sociálneho centra závislým a bez domova,
ale vzhľadom na vývoj v spoločnosti, v ktorej pribúda stále viac rodín žijúcich na hranici chudoby
a náhle sa ocitajúcich v náročných životných situáciách, sme do diapazónu našich služieb zahrnuli
aj túto klientelu.
Cieľová skupina:
- ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii,
- drogovo závislí,
- osoby prepustené z ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody,
- mladí ľudia po ukončení ústavnej starostlivosti,
- ľudia bez domova,
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- klienti v rámci jednotlivých stupňov systému Cesta k domovu,
- rodiny v ohrození,
- obete obchodovania s ľuďmi.
Služby Sociálneho centra:
- sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, podpora pri riešení záťažových
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 životné podmienky
- krízová intervencia
- advokácia potrieb klienta
- distribúcia klienta do iných zariadení
- sieťovanie služieb
- socioterapia
- pracovné poradenstvo
- terénna sociálna služba
- možnosť využitia šatníka, strediska osobnej hygieny a práčovne
- potravinová a finančná výpomoc
- záujmová činnosť.

Čo sa nám podarilo v roku 2011:
- stabilizácia personálu.
- odborný príspevok na konferencii pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti GKCH Prešov.
Čo plánujeme v budúcom roku:
- prijať jedného sociálneho poradcu na ½ úväzok.
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Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2010

Rok 2011

Index nárastu alebo
poklesu r. 2011/10

Počet zamestnancov

4

2

0,5

Počet bohoslovcov

2

2

1,0

183
119

143
122

0,8
1,0

Počet klientov
– dlhodobých
- jednorazových
Prehľad poskytnutých služieb:
Druh služby

Počet

počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba

265

počet stretnutí (kontaktov)

1415

administratívne práce

1637

preventívne poradenstvo

195

poradenstvo

103

pracovné poradenstvo

8

práca v teréne - vyhľadávanie

201

sprevádzanie

38

telefón, cestovné, poštovné, ceniny, kolky, osobné doklady a iné

72

integrácia do spoločnosti

3

umiestnenie v ZSS

7

hygienická očista

945

hygienické potreby

976

šatstvo a obuv

465

holenie, pranie, sušenie

186

						

Bc. Michal Kall, vedúci CSPS Prešov

Časopis Cesta
Dátum vzniku: november 2002
Zameranie:
- rozhovory so známymi a menej známymi, no hlavne zaujímavými osobnosťami duchovného,
odborného a spoločenského života
- duchovné zamyslenia a reflexia Svätého písma, predstavenie životov svätých
- odborné články, najmä z oblasti liečby závislosti, bezdomovectva, tiež psychológie, teológie a
etiky
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- informácie o živote Gréckokatolíckej charity v Prešove a tiež iných charít na Slovensku, články sa
venujú tiež životu v meste Prešov (aj iných miest, kde sa časopis distribuuje) a v katolíckej cirkvi.
Cieľová skupina:
- klienti, ktorí využívajú služby GKCH Prešov
- integrovaní klienti
- 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.
Štatistické údaje:
- Personál: šéfredaktorka, redaktor a koordinátor distribúcie
- Rozsah časopisu: 32 strán + farebná obálka
- Počet vydaných čísel do roka: 11
- Priemerný mesačný náklad: 3000 ks
- Počet distributérov: 30-35
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. Minulý rok sa
nám podarilo podpísať dohodu so všetkými
charitami na Slovensku o budúcej spolupráci
pri distribúcii časopisu Cesta. Následne sme
podpísali Zmluvu o dobrovoľnej spolupráci
pri distribúcii mesačníka so Žilinskou
diecéznou charitou a rozbehol sa predaj
časopisu v Martine. Zmluvu sme podpísali
aj s Rožňavskou diecéznou charitou a aj tam
sme spustili distribúciu časopisu.
Nové zariadenie GKCH vo Svidníku
Dom sv. Faustíny zaradilo medzi pracovné
terapie aj distribúciu mesačníka Cesta.
Sociálne centrum v Humennom
sa stalo ďalším distribučným miestom na
Slovensku.
Naďalej prinášame odborné články,
pútavé rozhovory, svedectvá i povzbudivé
duchovné slová. Tak ako doposiaľ chceme
pomáhať, prinášať osvetu a podávať
pomocnú ruku, pretože problém závislosti je
oveľa závažnejší ako by sa mohlo zdať.

Mgr. Denisa Považanová, šéfredaktorka
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Pastoračná prax
		V roku 2011 pôsobili v GKCH Prešov štyria bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára v Prešove. V prvom polroku to boli Tomáš Varga a Pavol Burda. Od septembra 2011 do
júna 2012 pôsobia Dušan Chapčák a Rastislav Zápach.
		Všetci spomenutí bohoslovci tvorili dôležitú súčasť a pomoc v službách v CSPS a v pobytových
službách (Nocľaháreň Effeta, útulok Archa a Dom Charitas) Pod Táborom 33 v Prešove. Napomáhali
pri príjme klientov v NDC, pri asistencii pri hygiene a v šatníku, pri sprevádzaní klientov po
úradoch a nemocniciach. Taktiež pravidelne viedli premietanie filmov pre klientov v NDC, pôsobili
terapeuticky.
		Ich pastorácia mala duchovný rozmer pri rozhovoroch s klientmi, pri vedení ranných modlitieb
v pracovnom kolektíve a pravidelnej asistencii s kantorovaním pri liturgiách a pri duchovných
obnovách.
		Spoluprácu a komunikáciu so seminárom potvrdzujú aj pravidelné stretnutia bohoslovcov s
rektorom kňazského seminára o. Miroslavom Dancákom, riaditeľom GKCH PhDr. Petrom Valičkom,
vedúcim CSPS Bc. Michalom Kallom.
		Charita je veľmi vďačná za pomoc bohoslovcov, sú pevnou súčasťou pracovného týmu. Tiež je
to obrovská skúsenosť aj pre týchto adeptov na kňazstvo, keď spoznávajú neľahké ľudské osudy,
zložité charaktery a ťažké životné situácie.
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Mgr. Peter Kyslan
koordinátor pastoračnej praxe
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		 Môj pastoračný ročník spočíval vo výpomoci pri prevádzke Nízkoprahového denného centra
(NDC) Gréckokatolíckej charity v Prešove. S postupom času sa výpomoc zmenila skôr na organizačné
zabezpečovanie. Okrem toho, aby nikdy nechýbali čisté uteráky pre klientov, ktorí využívajú NDC na
očistu tela, príjem šatstva od darcov, výdaj stravy, nákupy pre potreby našej kuchyne... Ako študent
teológie som sa pri práci stretol s desiatkami ľudí a ich osudov, ktoré ma mali možnosť niekam posunúť.
Ľudia, ktorí sú ako ostatní, no v ich živote sa stretli s nejakým nešťastím. Ich problémom sa stal alkohol,
rodina, samotársky spôsob života alebo závislosť. Istou súhrou udalostí sa to môže stať každému z
nás. Sprvu som mal obavy, skôr zo seba, ako z klientov. Poznal som svoje komunikačné limity a každý
z klientov skúšal, koľko si môže dovoliť. Keďže moja pracovná doba často presahovala 10 hodín, mali
na to veľa príležitostí.
		 Ďalšou časťou mojej práce bolo sprevádzanie. Ak bolo treba niečo vybaviť na úrade, alebo u
lekára, sociálna pracovníčka ma posielala spolu s klientom. Je predsa rozdiel, ak sa pred štátnym
zamestnancom objaví človek v núdzi, napríklad s rečovou poruchou osamote alebo v sprievode. O to
väčšiu radosť som mal, keď som po návrate referoval o mojich úspechoch.
		 V neposlednom rade som pomáhal pri sprevádzaní. Je to činnosť, ktorú vykonáva terénny sociálny
pracovník – sleduje staré neobývané obydlia, navštevuje ľudí na ulici, prihovára sa bezdomovcom za
obchodnými domami. Ponuka služieb je pre takýchto ľudí pestrá. Rovnako pestrá je paleta ich postojov.
Od okamžitej pozitívnej reakcie a spolupráce, cez nedôveru a odmietnutie až po apatiu, či agresiu.
		 Práca v NDC je vyčerpávajúca. Často som mal pocit, že sa naši klienti nikam neposúvajú. Na druhej
strane, únava pochádzala z vypätia, ktorému som denne čelil. Často som sa po práci cítil rovnako ubitý,
ako svojho času po dni v domove sociálnych služieb, kde som pracoval dlhšie a fyzicky náročnejšie.
		 Po pastoračnom ročníku lepšie chápem tých, čo pracujú inak ako rukami. Stretol som sa s
pozitívami aj negatívami. Na zlé hádam zabudnem a to dobré mi možno ostane v pamäti. Rok mimo
priamej seminárnej formácie mi však určite prospel.
Pavol Burda

Sociálne centrum Humenné
Charakter služby:
Sociálne ambulantné zariadenie, poskytujúce sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách
č. 448 /2008
Cieľová skupina:
- ľudia v sociálnej a hmotnej núdzi
- ľudia závislí
- ľudia bez domova
- ľudia nezamestnaní
- ľudia s telesným, mentálnym, zmyslovým resp. kombinovaným postihnutím.
Poskytované služby:
- špecializované sociálne poradenstvo
- základné sociálne poradenstvo
- pracovná terapia
- sociálna prevencia
- terénna sociálna práca.
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Čo sa nám podarilo v tomto roku:
V roku 2011 sme sociálne služby poskytli 193 ľuďom, z toho bolo 163 dlhodobých (t.j. min.
kontakt s klientom je 3 x). Našimi klientmi boli ľudia, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi
ako aj mladí dospelí, s ktorými sme v rámci sociálnej prevencie mali besedy na témy: sociálny
systém SR, komunikácia a asertivita, rodinný systém a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.
Poradili sme a pomohli ľuďom v ťažkých životných situáciách ako je strata zamestnania, vzťahové
konflikty /partnerské, rodič - dieťa/, závislosť, strata bývania a pod..
Poskytovali sme pracovnú terapiu pre ľudí s telesným, zmyslovým, mentálnym a kombinovaným
postihnutím v rámci projektu „Aj my sme tu!“ podporeným cez Nadáciu VÚB. Pracovná terapia
spočívala vo výrobe dekoratívnych predmetov a viedla k sebarealizácii a integrácii klientov do
spoločnosti a taktiež k rozvoju zručnosti v rámci konkrétnych aktivít, ktoré umožnili prejaviť ich
vnútorný svet.
Podarilo sa nám pokračovať v poskytovaní špecializovaného poradenstva na terapeutickej báze
najmä u depresívnych a závislých klientov, poodkryť zložité vzťahy študenti - učitelia na strednej
škole v rámci sociálnej prevencie. Zlepšili sme jemnú motoriku u ťažko postihnutých klientov v
rámci pracovnej terapie a distribuovli dekoratívne predmety vyrobené na pracovnej terapii cez
charitný E-shop a humenské jarmoky. Začali sme distribuovanie časopisu Cesta.
Poskytovali sme aj služby administratívneho charakteru ako je písanie žiadosti a životopisov do
zamestnania, kopírovanie ako aj sprostredkovanie prístupu klientov na internet.
Rozdávali sme betlehemské svetlo a pomáhali sociálne slabším rodinám formou sponzorských
darov (financie z pokladničky pre chudobných v chráme). Týmito darmi sme urobili radosť
mnohým ľuďom.
Spolupracovali sme s farským úradom, mestským úradom a úradom práce, ako aj s odborníkmi
z oblasti medicíny a práva.
Plány do budúcna:
Plánujeme pokračovať v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva pre cieľovú
skupinu klientov, ako aj pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Chceme poskytovať
špecializované sociálne poradenstvo na báze terapeutickej, pretože vnímame, že táto práca má
zmysel.
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K našim ďalším plánom patrí pokračovanie v pracovnej terapii. Plánujeme zriadiť chránené
pracovisko, prípadne zriadiť chránenú dielňu, kde by sa postihnutí klienti mohli realizovať.
Dekoratívne predmety vyrobené počas pracovnej terapie chceme distribuovať širokej verejnosti
a tak zviditeľniť nielen prácu postihnutých ľudí, ale aj Sociálne centrum.
Radi by sme pokračovali v besedách pre mladých dospelých na stredných školách, pretože
sa nám aj v tomto roku potvrdila nevyhnutnosť týchto besied potrebných pre celkový rozvoj
osobnosti.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2010

Rok 2011

Index rasu alebo
poklesu r. 2011/2010

Počet zamestnancov
vo fyz. osobách

1

1

1,0

Počet dobrovoľníkov

0

1

-

323

193

0,6

Počet klientov

		Oproti predchádzajúcim rokom nastal pokles v počte klientov. Tento pokles bol spôsobený
tým, že sme začali poskytovať špecializované sociálne poradenstvo aj na terapeutickej báze.
Poradenstvo na terapeutickej báze je časovo náročnejšie, pretože sa snaží ísť do hĺbky klientovho
problému za účelom, aby u klienta nastala pozitívna zmena, aby zo stretnutí so špecializovaným
sociálnym poradcom odchádzal vyrovnaný, spokojný a plný sily čeliť životným situáciám.
		Pribudli nám tzv. ťažkí klienti a to ľudia s ťažkými psychiatrickými diagnózami ako je
schizofrénia, porucha osobnosti, ťažká depresia. Ako aj klienti mentálne a telesne postihnutí, či
klienti závislí.
Mgr. Danka Pavlíková, vedúca

Sociálne centrum Svidník
		Poskytuje sociálne služby na úrovni špecializovaného poradenstva ambulantnou a terénnou
formou podľa §19 z. č. 448/2008 o sociálnych službách a platnej akreditácie vydanej MPSVR od
1.11.2009.
Cieľová skupina:
- ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi,
- závislí od alkoholu, cigariet, drog a iných nelátkových závislostí,
- ľudia po výkone trestu,
- ľudia bez domova.
Poskytované služby:
		Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie dospelým
osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti.
Počet zamestnancov:
Počet klientov:
		z toho:
dlhodobých
		
jednorázovo

1
137
91
46
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Čo sa nám podarilo v tomto roku:
		V roku 2011 sme pokračovali v poskytovaní špecializovaného soc. poradenstva a sociálnej
prevencie pre určenú cieľovú skupinu. Poskytovali sme služby ľuďom, ktorí z rôznych príčin prišli
o zamestnanie a pomáhali sme im hľadať nové možnosti uplatniť sa na trhu práce. Mnohým sme
pomohli pri písaní žiadosti o prijatie do zamestnania, či pri písaní životopisu. 			
		Taktiež sme pocítili, že rozvodovosť aj v našom meste sa evidentne zvyšuje a pomáhali sme
pri riešení partnerských nezhôd. Niekoľkí klienti boli nasmerovaní a využili služby Centra právnej
pomoci pri riešení problémov. 				
		Novodobým fenoménom je zdá sa, útek mladých rómskych žien s deťmi od svojich manželov.
Aj túto komunitu trápi nezamestnanosť, nezhody, nevera jedného z partnerov, vzťahové problémy
a iné. Mnohým rodinám sme pomohli tým, že sme im poskytli materiálne veci, od oblečenia až po
nábytok.					
		Pokračovali sme v prevencii vo forme besied na gymnáziu bl. Matky Terezy vo Svidníku na
témy: Rodina ako systém, Alkoholizmus v kontexte drogovej závislostí u mládeže, Novodobé
otroctvá, Obchodovanie s ľuďmi. Týchto stretnutí sa zúčastnilo 31 študentov. Naďalej, každý
utorok v prítomnosti o. kaplána Vladimíra Petríka prebiehajú skupinové stretnutia v Sociálnom
centre, ktorého sa zúčastňujú aj klientky Domu sv. Faustíny a ľudia z okolia.
		Aj v tomto roku sme sa zapojili do akcie ,,Daruj školské pomôcky“ a tým sme potešili
mnohodetné rodiny, časť sme darovali deťom do školského klubu v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. 		
Od marca sa v SC Svidník vykonávala pracovná terapia, ktorá spočívala vo výrobe dekoratívnych
predmetov s finančnou podporou Nadácie VÚB, ktorá bola určená pre ľudí s telesným, mentálnym,
rečovým resp. kombinovaným postihnutím a pre ľudí s duševnými ochoreniami v každej vekovej
kategórii. Tejto terapie sa zúčastnilo celkom 10 klientov.				
		V mesiaci október absolvovali dve študentky absolventskú prax v našom zariadení.

Plány do budúcna:
		Pokračovať v poskytovaní špecializovaného poradenstva a sociálnej prevencie formou
prednášok na školách, pomáhať každému s láskou, kto nás požiada o pomoc, radu alebo
nasmerovanie. Naďalej chceme rozvíjať spoluprácu s miestnymi duchovnými otcami. Taktiež
plánujeme zriadiť šatník pre občanov, ktorí sú v núdzi, lebo záujemcov darovať materiálne veci
pribúda.
Mgr. Helena Paňková, vedúca
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Pobytové sociálne zariadenia
Pod Táborom 33 v Prešove
		Gréckokatolícka charita v objekte Pod Táborom 33 zabezpečuje sociálne služby na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb pre ľudí
bez domova podľa zákona 448/2008. V objekte sú 3 služby v rámci ktorých je možné poskytnúť
službu, ktorá najlepšie rieši momentálnu situáciu klienta.
Služby v nich zabezpečuje spojený terapeutický tím.
		Klientelu týchto zariadení tvoria osoby bez prístrešia po odchode z iných zariadení soc.
služieb, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
výkonu trestu, ľudia z ulice.

Nocľaháreň Effeta
– nízkoprahová nocľaháreň (NOE) podľa §25 zákona 448/2008
Dátum vzniku: 1. 2. 2010
Poskytované služby:
- nocľah
- možnosť prípravy teplej stravy
- hygienická očista
- poradenstvo
- duchovná služba – možnosť stretnutia s kňazom
- možnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.
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		Prínosom otvorenia nízkoprahového zariadenia bolo umožniť ľuďom bez prístrešia, ktorí
nie sú schopní resp. ochotní splniť požiadavky prijatia do útulku, mať zabezpečené základné
podmienky na život.

Útulok Archa
– útulok s celodenným pobyt (UTA) podľa§26 zákona 448/2008
Dátum vzniku: 1.6.1997
Poskytované služby:
- celodenný pobyt
- možnosť prípravy teplej stravy
- hygienická očista – sprcha
- vypranie a žehlenie osobných vecí
- poradenstvo
- spoluhospodárenie
- duchovný rozvoj – stretnutia s kňazom, modlitebné stretnutia
- obnova a rozvoj pracovných zručností pracovnou terapiou
- možnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.

Dom Charitas
– domov na pol ceste (DOCH) podľa §27 zákona 448/2008
Dátum vzniku: 1.1. 2010 (zariadenie sa pretransformovalo zo zariadenia chráneného bývania,
ktoré ukončilo svoju činnosť 31.12.2009).
Poskytované služby:
- celodenný pobyt
- možnosť prípravy teplej stravy
- hygienická očista – sprcha
- vypranie a žehlenie osobných vecí
- poradenstvo
- spoluhospodárenie
- duchovný rozvoj – stretnutia s kňazom, modlitebné stretnutia
- obnova a rozvoj pracovných zručností pracovnou terapiou
- možnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- zlepšenie vykurovania ďalším kotlom
- úprava vnútorných priestorov zariadenia vysprávkami
- výmena postelí v časti ubytovne, výmena matracov v izbách
- nové skrinky na suché potraviny vyrobené v rámci ergoterapie
- vymaľovanie priečelia budovy
- rozvoj ergoterapie – výroba kalendárov a obálok, pečenie darčekových perníčkov.
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Čo plánujeme budúci rok:
- zabezpečiť si vlastný zdroj vody – úspora fin. prostriedkov
- upraviť priestory tak, aby sme zabránili výskytu a šíreniu cudzopasného hmyzu
- rozšíriť možnosti pracovnej terapie o ďalšie aktivity
- vyregulovanie vykurovania pomocou termostatických ventilov
- rekonštrukcia časti sociálnych zariadení
- výmena podlahovín na niektorých izbách
- dokončenie výmeny starých postelí za nové vyrobené svojpomocne
- výmena dresov a sporákov v kuchynke na prízemí
- svojpomocná výroba šatníkových skriniek.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2010

Zariadenie

NOE

Počet
zamestnancov
vo fyz. osobách
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Rok 2011

UTA

DOCH

NOE

Index nárastu alebo
poklesu

UTA

DOCH

NOE

UTA

DOCH

1

10

5

1

9

5

1,00

0,90

1,00

109

165

27

91

161

49

0,83

0,98

0,82

12

53

24

12

53

24

1,00

1,00

1,00

140%

112%

109%

130%

114%

103%

0,90

1,02

0,94

32

Svedectvá obyvateľov zariadenia:
Gejza:
Už rok som na charite. Čo mi dala charita? Poskytla mne aj mojej žene ubytovanie. Som zdravotne na
tom dosť zle, pretože chodím pravidelne na dialýzu a som rád, že nemusím byť na ulici.
Ľuba:
Čo mi dala Charita?
1.Precitnutie zo sna „o ružovej záhrade“ do reality života.
2.Radosť z toho, že ešte môžem pomôcť tým, čo sú na tom so svojimi problémami ešte horšie ako ja
3.Iskierku nádeje – „že sa to raz zmení“!
Rodina Pohlodková:
„Zladom natom že gde zme bivali pretim je toto ako prenás ako prvi bit ktori mame len seba je nám tu
dobre nemožeme sa sťažovať lebo sme tu spokojni za pochopenie vám dakuje rodina Pohlodková.“
Rudolf Bača, vedúci

Pracovná terapia klientov: upratovanie okolia cesty Pod Táborom
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Dom sv. Faustíny Svidník
Charakter zariadenia:
		V domove na pol ceste Dome sv. Faustíny (ďalej len DsF), sú poskytované sociálne služby s
celodennou prevádzkou, pobytovou formou, na určitý čas (2 roky), fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo
po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo po skončení starostlivosti v
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody alebo väzby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov. Pôsobnosť DsF je pre celé územie Prešovského samosprávneho kraja.
Cieľová skupina: 						
		Sociálne služby v tomto zariadení poskytujeme ženám, odchovankyniam detských domovov,
ktoré nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku života, často nie sú
psychicky a sociálne pripravené viesť normálny a plnohodnotný život. Sociálne služby v domove
na polceste môžu využiť aj ženy po resocializácií, bez domova, po výkone trestu.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
		Po rekonštrukcii priestorov objektu od 1. februára 2011 sa začalo s poskytovaním sociálnych
služieb pre ženy v DsF – domove na polceste. V marci do zariadenia prišli prvé štyri klientky z
útulku Archa v Prešove, ktoré si rýchlo zvykli na nové podmienky v rodinnom dome, aj na režim
dňa. V zariadení spolu s ubytovaním poskytujeme sociálne poradenstvo a prevenciu, individuálnu
a skupinovú terapiu. Klientkam je poskytovaná administratívna pomoc, duchovná a sociálna
pomoc, ako aj asistencia.
		Klientky majú možnosť distribuovať časopis Cesta, prostredníctvom ktorého si môžu zlepšiť
svoju finančnú situáciu.
		Duchovná pomoc sa uskutočňuje cez rôzne aktivity (pravidelná sv. liturgia, modlitba sv.
ruženca, v prípade záujmu sv. spoveď, adorácie, púte a pod.). V režime dňa okrem pracovnej terapie
je zakomponované aj duchovné vedenie našim kňazom o. Marekom Pulščákom, ktorý sa stretáva
s klientkami raz týždenne. Každý utorok v dopoludňajších hodinách sa klientky zúčastňujú
skupinového stretnutia aj so
ženami, ktoré nie sú klientkami
nášho zariadenia. Na stretnutí
je prítomný kňaz, rozoberajú
sa rôzne témy, kde každá zo
zúčastnených žien sa môže
vyjadriť k danej problematike.
Stretnutie stále ukončíme
modlitbou sv. ruženca.
		
Duchové vedenie
sa osvedčilo ako účinný nástroj
pozitívnych zmien v osobnom
živote, v hodnotovom systéme,
záujmoch, postojoch k sebe a
iným, preto je hlavnou zložkou
DsvF. Otec protopresbyter
Mgr. Marek Pulščák pripravuje
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jednu klientku na prijatie sviatosti krstu, dve klientky na birmovanie a jednu klientku na prvú
svätú spoveď.
		Klientky tohto zariadenia sa denne zúčastňujú pracovnej terapie a v určených dňoch, podľa
režimu dňa sa zúčastňujú stretnutí: s kňazom, psychologičkou a dobrovoľníčkou, ktorá sa stará o
ich vizáž. Medzi ďalšie činnosti, ktorých sa klientky zúčastňujú patrí: socioterapia, biblioterapia,
arteterapia, videoterapia a iné. Raz mesačne podľa možností plánujeme spoločné aktivity, ako je
návšteva kultúrnych pamiatok, turistika a pod.
		Medzi hlavnú udalosť v domove na polceste môžeme zaradiť posviacku zariadenia, ktorá sa
uskutočnila v máji 2011. Riaditeľ GKCH Prešov PhDr. Peter Valiček pri tejto príležitosti zhrnul a
opísal vývoj DsF a nakoniec svojou návštevou poctil zariadenie aj primátor mesta Svidník Ing.
Ján Holodňák. Zariadenie posvätil svidnícky protopresbyter otec Marek Pulščák spolu s otcom
Mikulášom Tatárom, správcom farnosti Stročín a kaplánom otcom Matejom Fečkom.
		V septembri sa pracovníčky spolu s klientkami DsF zúčastnili Kongresu Charity pri príležitosti
20. výročia obnovenia činnosti Charity.		
		Október bol mesiac v ktorom DsF otvoril svoje dvere širokej verejnosti. Každý, kto navštívil
zariadenie, bol informovaný o pôsobení a aktivitách. Klientky prezentovali výrobky a rôzne
dekoratívne predmety zhotovené v rámci pracovnej terapie. Medzi návštevníkmi boli aj študenti
gymnázia bl. Matky Terezy, ktorí si vypočuli životný príbeh jednej klientky. Táto úprimná výpoveď
na študentov veľmi zapôsobila. Cieľom bolo upozorniť na fakt, že človek si za svoju situáciu nie
vždy môže sám.										
		Vianočné sviatky v DsF začali tak, ako v každej rodine, pri štedrovečernom stole. Po večeri si
klientky spoločne s kňazom o. Marekom Pulščákom a pracovníčkami zaspievali koledy a vďaka
sponzorovi si nakoniec našli pekné darčeky pod vianočným stromčekom.
Plány do budúcna:
		Hlavným cieľom pre ubytované klientky v tomto zariadení je nájsť si zamestnanie, ubytovanie
a následne osamostatnenie sa. V tomto roku sa budeme snažiť viac pracovať s mladšími klientkami,
hľadať vhodné zamestnanie aj cez agentúry, aby sa mohli pomaly osamostatniť. Veríme, že viaceré
klientky sa po odchode z tohto zariadenia integrujú do plnohodnotného života v spoločnosti. 		
		Taktiež v rámci pracovnej terapie nás čaká veľa práce v záhrade, úprava okolia DsF.
		 Plánujeme sa zúčastniť na trhoch, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach v meste Svidník
a tam sa prezentovať výrobkami vyrobenými v rámci pracovnej terapie.
		V lete by sme spolu s klientkami rady navštívili pútnické miesto Litmanová a tam absolvovali
duchovný program.
Počet zamestnancov:
počet dobrovoľníkov:
Počet klientov:		
Kapacita:		
Využiteľnosť:		

2, 4 – pracovníčky na DoVP
1
12, za celý rok 2011
8
takmer 100%

Do Domu sv. Faustíny prichádzajú ženy, ktoré prešli ťažkými životnými situáciami, ktoré ich síce
úplne nezlomili, ale sú nimi viac, či menej poznačené. V tomto zariadení si majú možnosť dať
do poriadku svoj duchovný život a podľa doterajších skúsenosti, ani jedna klientka neodmietla
túto ponuku. Som presvedčená, že len na pevnom základe, na skale, sa dá stavať. Verím, že
každá klientka, ktorá odíde zo zariadenia a integruje sa opäť do spoločnosti, nezabudne na Božie
milosrdenstvo na príhovor sv. Faustíny.
Mgr. Helena Paňková, vedúca
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Domov nádeje Prešov
- resocializačné stredisko akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z.z. s celodennou prevádzkou
pobytovou formou a poskytuje komplexné resocializačné služby
Cieľová skupina:
Muži a mladiství od ukončeného 16teho roku do 50teho roku, závislí na:
- alkohole
- psychotropných látkach a halucinogénoch
- na hráčskej vášni
- liekoch.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- zrekonštruovať strechu na strane ul. Jarková, výmena starého eternitu za keramickú krytinu
- rekonštrukcia kotolne a ohrevu teplej úžitkovej vody v ubytovacej časti
- zhotovenie dreveného altánku v areáli zariadenia
- zrealizovať deň otvorených dverí v decembri, po prvýkrát aj s ukážkou skupinovej terapie pre
verejnosť.
Čo sa nám nepodarilo v tomto roku:
- zaviesť plnohodnotne výrobu zámkovej dlažby a obrubníkov, ako pracovnú terapiu pre
širokú verejnosť.
Plány do budúcna:
- zateplenie stropu v umývacom boxe v autoumyvárni osobných áut
- výmena starých okien v ubytovacej časti
- vymeniť na chodbe linoleum za dlažbu v ubytovacej časti zariadenia
- oprava fasády z dvora zariadenia a z Jarkovej ulice
- zateplenie podkrovia zariadenia.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Počet zamestnancov
vo fyz. osobách
priemerný
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Rok 2010

Rok 2011

Index nárastu
alebo poklesu r.
2011/2010

10

10

1

21,25

21,36

1,01

23

23

1

92, 39

92, 87

1,01
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ČO MI DÁVA RESOC
		Predtým než som sem prišiel, bol som na ulici. Nič som neriešil, všetko mi bolo jedno. Od kedy som
tu, mám na vec iný pohľad. Mám tu pocit domova a bezpečia. Môžem sa sústrediť na seba, čo som
vonku nevedel, pracovať na svojich nedostatkoch, ktoré ma vonku oslabovali a robili ma slabším, než
som v skutočnosti bol. Učím sa tu zodpovednosti, čo pre mňa vonku nič neznamenalo, a v podstate ani
som nevedel, čo to je. Získavam pracovné, hygienické návyky a pod. Je toho strašne veľa čo mi resoc
dáva, aj také veci, o ktorých ani ešte neviem, ale verím tomu, že časom na nich prídem. Nemám viac čo
dodať, to je tak asi všetko.
Martin, 26 rokov,
3 mesiace v resocializácii
		V prvom rade musím spomenúť, že v tomto období som najdlhší čas čistý. Už len to, že dlhodobo
uvažujem triezvo, je pre mňa úžasný pokrok. Cítim sa čoraz silnejší a vďaka „resocu“, kde som chránený,
som v prvom polroku, keď som bol veľmi zraniteľný, zvládal pokušenia a nástrahy oveľa ľahšie – lepšie
povedané, mimo brán tohto zariadenia by som bol asi podľahol droge zasa.
Trénujem tu medziľudské vzťahy, vďaka terapeutom /hlavne môjmu/ som dokázal do seba hlbšie
nahliadnuť a pokúšam sa analyzovať moju rozporuplnú povahu. Naučil som sa tu vážiť si viac financie
a „fungovať“ z toho „na čo mám“.
		 Myslím, že to tu funguje ako dobre namazaný stroj, to že občas zaškrípe je normálne ako všade
inde v živote. Zatiaľ resocializačné zariadenie ako spôsob doliečovania veľmi oceňujem, ale je len na
mne, ako ho zúročím v živote a som si toho plne vedomý. Vážim si prácu týchto ľudí, ktorí sa venujú
závislým a pokúsim sa podať do budúcna aj ja malý dôkaz, že ich práca má zmysel.
Peter, 39 rokov,
10 mesiacov v resocializácii

Pravidelna športová terapia
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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 života.
Stretnutia tohto klubu sú pravidelné, uskutočňujú sa v každý štvrtok o 15,30 hod. v jedálni
Domova nádeje na Jarkovej ul. č. 79 v Prešove.
Dátum vzniku: 15. 6. 2002 v Prešove
Cieľová skupina:
- otvorený pre všetkých, ktorí majú problém s akoukoľvek závislosťou a rozhodli sa abstinovať, či
už absolvovali ústavnú alebo ambulantnú liečbu závislosti, alebo sú neliečenými abstinujúcimi
závislými.
Cieľom združovania 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 tiež združuje všetkých, ktorí presadzujú zdravý abstinentský
životný štýl. Na jednom klubovom stretnutí sa schádza priemerne 15 členov. V súčasnosti má Klub
KAHAN 32 stálych členov a mnoho sympatizantov.
Poskytované služby:
- doliečovanie osôb závislých najmä od alkoholu, ale aj od iných drog, či patologických hráčov
- gemblerov,
- podpora a pomoc rodinným príslušníkom závislých,
- realizácia primárnej prevencie v oblasti závislostí na celospoločenskej úrovni.
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 života a kvalitného spoločenského žitia závislej osoby bez drogy.
V každý 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 užívania
alkoholu a iných drog. Klub KAHAN udržiava kontakty s klubmi abstinentov na celom Slovensku a
aktívne sa zúčastňuje na podujatiach, ktoré organizujú.
Plány na budúci rok:
		V nasledujúcom roku plánujeme zmenu z laického doliečovacieho klubu na terapeutickú
skupinu.
Ing. Branislav Božek, vedúci DON
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ŠKOLIACE PRACOVISKO
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
							
a
Inštitútu edukológie a sociálnej práce /IEaSP/ Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Charakter aktivity:
Činnosť pracoviska sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov pre prácu s marginálnymi
skupinami prostredníctvom praktických skúseností, ktoré študenti získajú počas študijnej praxe
vo všetkých aktivitách RS CKD.
Hlavné výsledky:
- 5 študentov 3. až 5. ročníkov VŠZaSP sv. Alžbety, ÚSVaZ bl.P.P.Gojdiča absolvovalo v RS CKD prax
v celkovej dĺžke 275 hodín
- 6 študenti 1. až 5. ročníka IEaSP FF, PU v Prešove absolvovalo prax v celkovej dĺžke 100 hodín.
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Odborná prax zahraničných študentov
		V mesiacoch október a november bol zrealizovaný pilotný projekt praxe zahraničných
študentov v zariadeniach GKCH Prešov. V prvej fáze tomu predchádzalo nadviazanie kontaktu so
školou. Vyšší odborní škola sociální Olomouc (VOŠs) bola založená v roku 1995 a jej poslaním je
príprava kvalifikovaných, všeobecne a odborne vzdelaných sociálnych pracovníkov schopných
samostatne pôsobiť v charitnej a sociálnej práci k prospechu ľudí s ohľadom na moderne
koncipované sociálne služby a kresťanský prístup ku klientovi.
		Po splnení výberových kritérií školy boli teda vybrané dve študentky. Tereza a Ivana k nám
pricestovali s očakávaniami a vytýčenými cieľmi. Čo bolo ich prioritou? Bolo by možné odpovedať
aj pár slovami, my však poďme do hĺbky.
		
		Čas praxe mali vyplnený okrem iného zoznámením sa s vnútornou metodikou a dokumentáciou
jednotlivých zariadení. Svoje úsilie venovali štúdiu zložiek klientov, účasti na individuálnom
plánovaní a sociálno-poradenských rozhovoroch. Boli pri terénnej sociálnej práci, zúčastnili sa pri
príjme klienta do zariadenia a realizácii vstupného rozhovoru s popisom anamnézy. Boli prítomné
na poradách, skupinovej terapii, ergoterapii, nákupoch pre klientov. Videli systém varenia, výdaja
stravy, ošatenia a hygienických pomôcok klientom a vykonali mnoho malých terapeutických aj
ľudských výkonov.
		Aby však bol takýto čas hodnotne využitý, je potrebné mať spätnú väzba. Tú v priebehu
praxe aj po jej ukončení poskytol stanovený zamestnanec charity – tzv. mentor. Sledované boli
najmä nasledujúce faktory s prihliadnutím na oblasť osobného a profesionálneho rozvoja:
- pripravenosť k práci
- citlivosť pre etický rámec sociálnej práce
- rešpekt a zodpovednosť
- organizačné schopnosti
- prezentačné schopnosti
- schopnosť rozvíjať účinnú komunikáciu s klientmi a kolegami na pracovisku
- schopnosť sledovať efektivitu práce organizácie.
		Je treba povedať, že študentky prešli prísnymi výberovými kritériami školy a prácu v sociálnej
oblasti si vybrali cieľavedome. Toto nebolo možné prehliadnuť. Boli si vedomé cieľovej skupiny,
ktorá je v zornom poli ich záujmu. Vďaka tomu si boli schopné vytýčiť reálne ciele a zhodnotiť
svoje možnosti. Vopred si zistili dostupné informácie o organizácii z webovej stránky a tak si
uľahčili vstup do konkrétnych služieb. Dokázali citlivo vnímať hranice etiky pri práci s klientom. Ich
komunikačné zručnosti spojené s nadpriemernou dávkou empatie spôsobovali otvorenosť pre
rozhovory s klientami. Napriek zložitosti režimu fungovania a rozsiahlej organizačnej štruktúre
dobre rozumeli spôsobom, ktoré sú uplatňované v procese resocializácie klientely. V neposlednom
rade si vážime tiež schopnosť vidieť našu organizáciu v reálnych farbách so silnými aj slabými
stránkami a schopnosť viesť o nich dialóg. „Ne vždy jsem se na praxích setkávala s možností
poskytnout kritiku ať už pozitivní či negativní pracovníkům, kteří by o to opravdu stáli. Zde jsem
ten pocit měla.“
		Aj toto sú slová, ktoré nás napĺňajú vierou v pozitívne smerovania nášho úsilia.
		
		Ak sa na priebeh praxe pozrieme z organizačného hľadiska, zistíme, že študentky mali ozaj
bohatý program. Okrem častej prítomnosti v Centre GKCH na Hlavnej ulici, kde boli aj ubytované
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navštevovali prevádzku útulku Archa, Nízkoprahové denné centrum, Sociálne centrum, Domov
nádej na Jarkovej ulici, redakciu časopisu Cesta, Dom Sv. Faustíny vo Svidníku. Zúčastnili sa
prednášok na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a boli na návšteve v Inštitúte Krista Veľkňaza
v Žakovciach.
		V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým kolegom, ktorí so študentkami trávili svoj
voľný čas, brávali ich na prechádzky či výlety aby im plnohodnotne vyplnili chvíle pobytu v našom
krásnom meste. Záverečné slová si dovolíme koncipovať úprimne jednoducho a vo familiárnom
duchu: „Ivka a Terazka, nech Pán žehná Vaše rozhodnutia, stojí pri Vašich krokoch a dopraje Vám
zažiť ovocie Vašej snahy. Azda raz v budúcnosti dovidenia...“
Mgr. Roman Pavlík, mentor odbornej praxe

Tereza a Ivana s mentorom Mgr. Romanom Pavlíkom
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Projektový manažment
Projekt: „Dajme im šancu, kým je ešte čas“
Doba trvania: 1.10. 2011 – 31.09.2013
		

		Projekt terénnej práce bol Fondom sociálneho rozvoja opäť podporený v celkovom rozpočte
46 080,00 €.
		Terénna činnosť na území mesta Prešov od 01.10.2011 pokračuje už s dvoma
streetworkermi.
Tabuľkový prehľad údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2010

Rok 2011

Index nárastu alebo
poklesu

Počet zamestnancov

1

1,5

1,5

Počet dobrovoľníkov

0

0

0

Počet klientov

160

230

1,43

Počet poskytnutých
služieb...

943

945

1,00

			
			

Ing. Eduard Malatinec
zástupca riaditeľa, projektový manažér

Poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti s názvom „CESTA“
		Cieľom projektu bolo 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 Bratislava
Termín realizácie projektu: 05/2011-12/2011
Schválená čiastka:

4 000,- EUR
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Výsledky projektu:
		Výroba a distribúcia časopisu v rámci projektu prebiehala v mesiacoch máj - december
2011. V mesiacoch júl – august vyšlo dvojčíslie. Šéfredaktor mesačníka a asistenti šéfredaktora
zabezpečovali včasné odovzdanie každého čísla do tlače. Zhromažďovali odborné príspevky a
témy do jednotlivých vydaní aj za pomoci redakčnej rady, ktorá zasadá raz za mesiac, pričom
zhodnocuje obsahovú stránku jednotlivých vydaní. Ďalej pracovali s distributérmi jednotlivo i v
skupine, za účelom motivovať ich k pozitívnej zmene životného štýlu v abstinencii a vystupovaniu
na verejnosti pri samotnej distribúcii časopisu

„Rekonštrukcia strechy resocializačného strediska Domov nádeje“
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády Slovenskej republiky Bratislava
Termín realizácie projektu: 08/2011 - 11/2011
Schválená čiastka:

6 174,14 EUR

Výsledky projektu:
		Vďaka projektu sme dosiahli bezpečnosť chodcov pred budovou, zabránili sme vznikaniu
ďalších škôd na budove, zabezpečili sme estetičnosť a funkčnosť strechy. Resocializačné stredisko
Domov nádeje môže naďalej poskytovať služby v oblasti doliečovania osôb závislých od
psychotropných látok, ale aj postihnutým nelátkovými závislosťami.
Mgr. Rostislav Labuda, projektový manažér

Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
		V roku 2011 sme umožnili tak ako aj v predchádzajúcich rokoch dvom bohoslovcom zúčastniť
sa pastoračnej praxe s využitím príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove na
vykonávanie absolventskej praxe. Absolventskú prax prostredníctvom ÚPSVaR Prešov sme
ponúkli aj ďalšej záujemkyni z evidencie uchádzačov o zamestnanie v pracovnej pozícii sociálneho
pracovníka.
		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 dvoch uchádzačov o
zamestnanie. Vďaka tomuto príspevku sme mohli od 1.4.2011 zamestnať novú opatrovateľku v
Dome svätej Anny v Starej Ľubovni a tiež pokračovať v projekte Humanitárneho skladu solidarity
pre pomoc núdznym.
		Vďaka dobrým skúsenostiam spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej
Ľubovni sme mohli aj v tomto roku ponúknuť pracovné miesta formou vykonávania dobrovoľníckej
služby v rámci § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. V Dome sv. Anny si mohli takouto službou nadobudnúť
nové vedomosti a skúsenosti ďalšie dve uchádzačky o zamestnanie z evidencie nezamestnaných
ÚPSVaR v Starej Ľubovni. V Prešove sme poskytli jednej uchádzačke o zamestnanie možnosť
vyskúšať si svoje sociálne zručnosti a vedomosti pri poskytovaní sociálnych služieb v Centre GKCH
Prešov.

Ročenka 2011

43

Gréckokatolícka charita Prešov
Chránené pracoviská
		1.10.2009 sme zriadili v spolupráci s ÚPSVaR Stará Ľubovňa prvé chránené pracovisko pre
dvoch ťažko zdravotne postihnutých občanov a jedného asistenta v Dome svätej Anny. Vytvorili
sme pre nich dve pracovné pozície pomocných zamestnancov k personálu. V roku 2011 sme sa
rozhodli v tomto projekte naďalej pokračovať a koncom roka sa chránené pracovisko presťahovalo
do nových priestorov vo vlastnej budove na Štúrovej ulici. Príspevok ÚPSVaR v Starej Ľubovni na
úhradu nákladov chráneného pracoviska za rok 2011 bol vo výške 12.576,09 eur.
		1.7.2011 sme vytvorili nové pracovné miesto pre jedného zdravotne postihnutého občana
z radov uchádzačov o zamestnanie vedených na ÚPSVaR v Prešove. Chránené pracovné miesto
je zriadené v priestore kancelárie autoumyvárne v resocializačnom stredisku Domov nádeje
v Prešove na pozíciu pomocného administratívneho zamestnanca. Aj napriek počiatočným
personálnym problémom sa nám podarilo udržať vytvorené pracovné miesto pre ťažko zdravotne
postihnutého zamestnanca. Príspevok ÚPSVaR v Prešove za rok 2011 činil 2.953,49 eur.
		Od augusta 2011 sme sa snažili o prijatie do pracovného pomeru ďalšieho zdravotne
postihnutého zamestnanca v novozriadenom domove na pol ceste Dom sv. Faustíny vo Svidníku.
1.11.2011 bolo ÚPSVaR Bardejov priznané postavenie chráneného pracoviska pre pozíciu
sociálneho pracovníka.
							

Ing. Anna Kuchtová, projektová účtovníčka

Rekonštrukcia a prístavba budovy na zlepšenie životných podmienok pre
handicapované deti z Domu sv. Anny
- príspevok Nadácie Alessandra Marzano Uster zo Švajčiarska vo výške 4 796,75 Eur
a taktiež darovanie nábytku (skrinky, stoly, stoličky, sedačky, stojany, lampy...)
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- príspevok Katolíckej talianskej misie Uster s p. Francom Gatti, SJ vo výške 10 000,- Eur.
Z týchto zdrojov sa podarilo dokončiť rekonštrukciu objektu týmito prácami a vybavením:
- parkovisko a obrubníky, hasiace prístroje, vodovodná batéria do kuchyne, el. energie počas
prestavby, NN prípojka, úprava terénu, bezpečnostné zásuvky, balkóny.
Podpora z Nadácie VÚB Bratislava vo výške 15.000,- Eur:
- zrealizované vnútorné omietky, nákup zdravotechniky, elektroinštalácia, kovové a tesárske
konštrukcie (zábradlia, podhľady).
Podpora z Ministerstva financií SR vo výške 8 000,- Eur:
- na vybavenie jednotlivých miestností (šatňa, chránená dielňa remeselnícka, simulovaná
domácnosť, PC kútik).
Podpora z VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety Bratislava vo výške 9 985,- Eur:
- nakúpený materiál na dlažbu a obklady, doprava materiálu, montáž automatických vstupných
dverí, izolácie, tmelenie, dvere a zárubne do izieb, farby na omietku, spojazdnenie výťahovej
plošiny.
		Počas roka 2011 bol po 1. etape predkladania projektov v rámci Švajčiarskeho finančného
mechanizmu náš projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím v regióne Stará Ľubovňa (predložený v roku 2010) posunutý do 2. etapy
schvaľovania.

Podpora rekonštrukcie nemocnice v Koroleve na Ukrajine
		V januári 2011 sme uzavreli projekt rekonštrukcie nemocnice v Koroleve kontrolnou návštevou
a zaslaním záverečnej správy donorovi – švajčiarskej Nadácii Alessandra Marzano Uster.
		Celkovo sme v projekte v spolupráci s riaditeľom nemocnice MUDr. Jurajom Zeleňakom
preinvestovali čiastku 21 312,- Eur. Zrealizovalo sa celkové sfunkčnenie nielen detského pavilónu,
ale celej nemocnice (rekonštrukčné práce, vymaľovanie priestorov, nové podlahy, zdravotechnika,
vybavenie novým nábytkom a prístrojmi). Odvtedy ju navštevuje oveľa viac pacientov aj z okolia.

		Celkovo sme ako projektový tím napísali a podali 34 projektov resp. žiadostí o finančnú
podporu, z toho bolo 7 neschválených, 12 je otvorených alebo presunutých na rok 2012 a 24
projektov bolo schválených a podporených, z toho 9 projektov bolo odsúhlasených ešte z
roka 2010. Vidno ovocie nášho snaženia a Božieho požehnania, že cca viac než polovica našich
projektov je alebo veríme, že ešte bude úspešná.
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Ing. Mária Rajňáková,
koordinátorka zahraničnej spolupráce

Gréckokatolícka charita Prešov

Mozaika vzácnych udalostí
		V dňoch 16. – 18. 3. sa v rámci medzinárodnej spolupráce uskutočnil seminár SKCH na tému
„Profesionalita Charity“ v Tatranskej Kotline. Zúčastnil sa ho manažment a vedúci jednotlivých
zariadení a služieb, keďže sa riešila otázka prípravy štandardov kvality.
		
		Od 27. do 29.4. sa konal seminár v nemeckom Retzbachu pod záštitou Diecéznej charity
Würzburg na tému „Hodnotový manažment charity“ pre slovenské i české diecézne charity cez
ESF (účasť riaditeľa a 2 zamestnancov podporená cez projekt Grundtvig – Návštevy a výmeny).
		Pozvali sme k nám p. Gabriele Kimmel, aby predstavila pre naše farnosti možnosti služby
pre dobrovoľníkov. Oslovil nás aj príspevok Prof. Dr. Elisabeth Jünemann o Desiatich božích
prikázaniach ako základnej inšpirácii sociálnej pomoci.
		Nasledovala návšteva Instituto
orientale v nemeckom Eichstätte
30.4. – 3.5. s cieľom hľadania
partnera pre projekty RS CKD
na Diecéznej charite Eichstätt.
Pokračovali sme návštevou vo
švajčiarskom Usteri u p. Franca
Gattiho, SJ s cieľom hľadania
partnerstva pre Dom sv. Anny v
Starej Ľubovni v rámci Švajčiarskeho
finančného mechanizmu. Navštívili
sme 4 zariadenia a nadviazali
partnerstvo
so
zariadením
Wagerenhof Uster s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti vzdelávania,
rehabilitácie i zamestnávania ľudí s
kombinovaným postihnutím vďaka
kontaktom s Katolíckou talianskou misiou a Gruppo di Amici Italiani.

Slovenská
katolícka
charita
organizovala putovnú výstavu pod
názvom „Zmena klímy sa ma netýka,
naozaj?“. V dňoch 9. – 23.5. sme ju
sprevádzali s našimi dobrovoľníkmi a
tvorivými hrami v priestoroch OC Max v
Prešove. Potešila nás aktívna účasť žiakov
ZŠ Sibírska so svojimi vyučujúcimi.
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		Dňa 26.5. sme uskutočnili záverečnú prezentáciu zo série preventívnych prednášok o pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi v protopresbyteráte Poprad, farnosti Olšavica s o. Miroslavom
Bartošom. Táto tématika bola aj jedným z bodov programu počas Noci kostolov v Gréckokatolíckej
farnosti Kolonica, ktorú predstavila Ing. Mária Rajňáková spolu s dokumentárnym filmom „Mne sa
to nemôže stať“.
		Zapojili sme sa do prebiehajúceho Týždňa rodiny od 29.5. do 4.6. predstavením našich
sociálnych služieb pre rodiny v núdzi na námestí v Prešove.
		Najvýznamnejšou
udalosťou
tohto roku bolo 20. výročie obnovenia
činnosti Charity a pri tejto príležitosti 20.
– 21. septembra 2011 Kongres Charity
v Prešove. Podujatie otvoril arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ
slávnostnou sv. liturgiou spolu s košickým
eparchom Mons. Milanom Chauturom a
bratislavským eparchom Mons. Petrom
Rusnákom v prešovskej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Nasledovali odborné príspevky
hostí i zamestnancov v aule Teologickej
fakulty Prešovskej univerzity o histórii a
rozvoji sociálno-zdravotníckych služieb.
Oslovili najmä osobné svedectvá bývalých zamestnancov Charity. Druhý deň sme zavŕšili Oslavou
abstinencie a kvality života odovzdaním plakiet za abstinenciu spolu s kultúrnym programom
v priestoroch PKO a modlitbou krížovej cesty Kruciaty oslobodenia človeka pešou zónou
mesta Prešov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo cca 200 hostí z radov bývalých zamestnancov,
spolupracujúcich organizácií domácich i zahraničných, vedenia Mesta Prešov a médií.
		Toto podujatie sme počas celého roka sprevádzali svojimi modlitbami podľa mesiacov za
jednotlivé služby a zariadenia GKCH Prešov, čo je zdokumentované v Kalendári 2011 (vyrobený
klientmi Útulku Archa počas pracovnej terapie) ako aj v časopise Cesta.
		Dňa 10.10. náš duchovný správca o. Jozef Voskár s nami pri sv. liturgii oslávil svoje 75. životné
jubileum, k čomu mu vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja i blahaja lita“.
		Riaditeľ a sedem zamestnancov i dobrovoľníkov sa zúčastnili už 2. púte Charít k sv. Alžbete
pri príležitosti obnovenia činnosti arci/diecéznych charít na Slovensku do Košíc v sobotu 19.
novembra. V rámci tejto púte bola po sv. omši v Dóme sv. Alžbety otvorená výstava s názvom
Stanice kalvárie – Dnes a tu (aplikované fotografie, maľba, socha) - spojenie maľby Fera Guldana
s fotografiami štyroch autorov v jednotnom výslednom diele. Po príhovoroch a občerstvení na
Arcibiskupskom úrade boli oceňovaní dlhoroční zamestnanci charity za ich prínos pre spoločné
dobro. Za GKCH Prešov dostala toto ocenenie Ing. Mária Rajňáková (18 rokov služby).
		V rámci oceňovania dobrovoľníkov dňa 1. decembra za ich prínos a angažovanie sa v
dobrovoľnej službe Prešovského kraja bol medzi navrhovanými kandidátmi „Krajské srdce na
dlani“ aj náš koordinátor dobrovoľníkov Peter Groman.
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Finančné hospodárenie
		Ekonomické oddelenie spolupracuje s manažmentom a s vedúcimi subsystémov na
finančnom zabezpečení služieb 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. Pokračujeme v
napĺňaní poslania Charity číslami, aj keď jednotlivé služby nie sú pre nás číslom, skôr vidíme za
nimi možnosť ako realizovať pomoc núdznym v možnostiach zákona 448/200/ Z. z. o sociálnych
službách, zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov, takisto v zmysle ďalších zákonov pri zdravotníckych činnostiach ADOS
uhrádzaných Zdravotnými poisťovňami a ešte srdcom namieste pri finančných a nefinančných
príspevkoch a daroch darcov a sponzorov.
		
		GKCH Prešov bola financovaná z viacerých zdrojov s najväčším podielom za poskytované
služby zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Prešov v zmysle už spomínaných
zákonov. Ďalším prispievateľom sú obce, napr. Hniezdne a mestá Humenné, Snina, Nová
Ľubovňa, Stará Ľubovňa a Svidník, ktorých príspevky nám umožnili rozšíriť a skvalitniť služby
poskytované v našich vzdialenejších zariadeniach. Okrem financovania vyplývajúceho zo
zákonov nám v nemalej miere pomohli aj financie z projektov vyhlásených Úradom vlády SR,
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR i Všeobecnou úverovou bankou. V októbri 2011
sme opäť po dlhšom čase začali realizovať projekt terénnej sociálnej práce v Centre sociálnoporadenských služieb v Prešove, podarilo sa nám otvoriť nové zariadenie domova na polceste
s názvom Dom sv. Faustíny vo Svidníku a vytvoriť chránené pracovisko pri Dome sv. Faustíny
vo Svidníku a pri Domove nádeje v Prešove pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a z
finančného hľadiska sme sa podieľali na príprave projektu „Komplexné sociálne služby pre deti
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktoré bude realizované
cez Švajčiarsky finančný mechanizmus v Koordinačnom stredisku pre implementáciu projektu
Stará Ľubovňa, Štúrova 5 a Letná 7. Vzniknuté služby nám priniesli okrem riadnych pracovných
pomerov vzhľadom na charakter činnosti aj nárast zamestnancov na základe dohôd o práci.
		
		Nepoviem nič nové, ak uvediem, že projektové financovanie je náročné na spracovanie,
pretože na začiatku roka nevieme celkom presne, koľko finančných prostriedkov dostaneme
do systému, napriek tomu je potrebné vypracovať rozpočet na finančné krytie služieb, ktoré
musíme a chceme núdznym poskytnúť. Tieto služby sú realizované s odborným prístupom
kolegov v zariadeniach a službách, čo je však ešte dôležitejšie a hodné zreteľa, to je ich ľudský
prístup ku klientom, ktorí bez ich pomoci by svoju situáciu zvládli sami ťažko alebo by celkom
presahovala ich možnosti. S niektorými kolegami sme sa však rozlúčili, čo nie je ľahké, ale život
nám vždy prináša nové výzvy, takže noví kolegovia, ktorí zaujali ich miesta, sa rýchlo zorientovali
v tejto neľahkej práci, pri ktorej nám všetkým veľmi pomáhajú správne rozhodnutia nášho
riaditeľa a vedenia, duchovné vedenie s veľkou láskou nášho duchovného správcu o. RNDr.
Jozefa Voskára, odborný a trpezlivý prístup nášho supervízora doc. Jozefa Kredátusa, PhD., no
napokon patrí najväčšie poďakovanie nášmu dobrému Bohu a jeho priazni.
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Finančný prehľad hospodárenia:
Náklady

v Eurách

Zdroje

v Eurách

Spotreba materiálu

83 681 Príjmy z predaja služieb

92 032

Spotreba energie

60 203 Dary FO a PO

38 601

Opravy a udržiavanie

10 221 Zbierky v chrámoch

27 034

Služby

46 217 Výnosy z nájmu majetku

Mzdové náklady

316 267 Ostatné výnosy

Zákonné soc. a zdrav. poist.

102 931 Príspevky z 2% z dane

Zákonné soc. náklady

8 570
23 801

19 431 Dotácie z PSK

Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy DHM

356 416

4 191 Dotácie samospráv

59 683

196 Príspevok z UPSVaR

26 870

6 211 Príspevok z MPSVaR

27 561

Finančné náklady

14 835

Poskytnuté prísp. iným účt. j.
Spolu

Rozdiel – strata

2 657

752
665 136 Spolu

663 225

1 911,- Eur

			
Finančné hospodárenie GKCH podľa služieb

Náklady v EUR

Zákon 448/2008 o sociálnych službách

r. 2010

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Snina

Index
rastu

r. 2011

8 314

1 259

0,15

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia S. Ľubovňa

3 108

0

0

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné

10 774

13 042

1,21

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Svidník

11 473

7 550

0,66

Nocľaháreň Effeta

12 119

13 907

1,15

Útulok Archa Prešov

114 051

107 913

0,95

Nízkoprahové denné centrum Prešov

15 874

25 218

1,59

Domov na polceste Dom Charitas Prešov

75 700

78 312

1,03

0

22 798

0

44 863

60 874

1,36

Domov na polceste Dom sv. Faustíny Svidník
Domov sociálnych služieb Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Zákon 305/2005 o sociálnoprávnej ochr. detí a soc. kuratele
Sociálne centrum Prešov
Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov

25 651

25 933

1,01

153 843

163 941

1,06

42 378

44 716

1,05

Zdravotnícke služby Zákon č. 277/1994 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, Snina, Sabinov
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Iné služby a projekty
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov

23 263

25 047

1,08

Redakcia mesačníka Cesta

22 772

20 130

0,88

Komunitná a terénna sociálna práca

17 158

11 683

0,68

6 024

2 599

0,43

11 789

13 031

1,11

7 965

9 785

1,23

12 343

17 398

1,41

619 462

665 136

1,07

Humanitárny sklad solidarity
Pracovná terapia klientov RS CKD
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
Chránené pracoviská
SPOLU

			
Prehľad Zbierok na Charitu v chrámoch v Eur:
Protopresbyteriáty

Jar 2011

Jeseň 2011

Prešov

2 195,26

1 775, 35

Bardejov

1 387,18

1 009,36

Sabinov

861,22

760,50

Medzilaborce

543,04

572,49

Snina

632,70

596,65

Stará Ľubovňa

1 731,88

1 629,03

Stropkov

886,90

791,12

Svidník

891,40

823,83

Humenné

753,10

649,82

1 098.15

824,85

938,87

858,18

1 084,70

902,28

Vranov /T - Čemerné
Vranov n/Topľou-mesto
Poprad
Prešovská archieparchia

13 004,40

11 193,46

Žilina

236,72

183,50

Banská Bystrica

379,32

351,80

Nitra - Trenčín

111,47

120,90

Bratislava - Trnava

1 161,08

559,31

Bratislavská eparchia

1 888,59

1 215,51

Neurčené zbierky*
SPOLU:

195,92

0

15 088,91

12 408,97

* na výpise z bankového účtu nebolo možné 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, keďže je to náš
vzácny stály príjem, aj keď tvorí len 4% zo všetkých príjmov rozpočtu organizácie.
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Pracovný tím ekonomického oddelenia

Zamestnanci v GKCH Prešov:
Ukazovateľ

r. 2010

r. 2011

Index

Počet zamestnancov ku koncu roka

49

49

1,00

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách

47

45

0,96

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

44,3

43,5

0,98

Počet zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom

7

8

1,14

Počet zamestnancov na rodičovskej dovolenke

4

2

0,50

28

49

1,75

Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti
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Spolupracujúce organizácie a dobrodinci
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
Európska komisia, Zastúpenie na Slovensku
Sociálna subkomisia KBS
Prešovská univerzita, Prešov
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Prešovský večerník
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Prešovská archieparchia
Bratislavská eparchia
Košická eparchia
Slovenská katolícka charita a jednotlivé ADCH a DCH
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Súkromná ambulancia Klinickej psychológie Mgr. Aleny Chomišákovej
Súkromná ambulancia detskej neurológie Dr. Jany Priputníkovej
GKFÚ v Starej Ľubovni a o. Marián Pacák
Spojená škola internátna v Starej Ľubovni
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa
ošetrujúci lekári a revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
Počítače a programovanie zo Žiliny
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave
Mestský úrad Humenné
ÚPSVaR Humenné
ÚPSVaR Bardejov
Gréckokatolícky farský úrad mesta Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Svidník - mesto
Noviny Pod Vihorlatom, Humenné
Mestský úrad Snina
Informačné centrum Snina
Katolícka talianska misia Uster
Assoziazione Alessandra Marzano Uster
Wagerenhof Uster
AA Zdroj Rymanow
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Darcovia materiálni a finanční:
Peter a Anna Vislocký, Litmanová
PaedDr. Michal Biganič s rodinou
Stanislav Turlík s rodinou
Zdenko Dlugoš
Anna Labantová
Volaříková Alžbeta
Peter Rindoš
Vladislav Vojčák
Pekáreň Goraľ- Gregor Hudák
Pekáreň Rešovský, Nižná Šebastová
Static studio, s.r.o., Prešov
Limo Špes - Ján Špes
Oľga Makarová, Prešov
Naceva Slovakia, s.r.o. Prešov
Anna Petková, Prešov
Miroslav Ochotnický, Prešov,
Maružan, Prešov
Viliam Čech, Prešov,
Robert Jedlák, Stará Ľubovňa,
Ján Kormaník,
Anna Maximová,
Júlia Brejdová, Prešov
Brandoburová
Vladimír Prusák
Richard Pavlenko
Ing. P. Belinský
Ing. Pavol Medvecký
Ing. Marek Machala
Matúš Benko
Róbert Fekety
Peter Adamišin
Martin Nigut
Pavel Jurčišin,
Andrej Dučaj
Pavol Mňahončák
Ján Paranič, Svidník
Anna Pekarčíková, Svidník
Anna Lazoríková, Svidník
Mária Serafínová, Svidník
bohuznámi darcovia
ĎAKUJEME!
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Z Á V E R 						
		
		
		Drahí bratia a sestry, milí dobrodinci!
		 S úctou a vďakou sa obraciame na Vás, že nás viac ako
dvadsať rokov neustále podporujete svojimi modlitbami,
materiálnymi, finančnými darmi, ale aj osobnou podporou.
Nebolo tomu inak ani v roku 2011.
		 Rok 2011 bol jubilejným rokom. Pripomenuli sme si v ňom
dvadsiate výročie obnovenia činnosti našej Gréckokatolíckej
charity Prešov okrem iného aj akciou Kongres charity,
ktorý sme v dňoch 20. a 21. septembra usporiadali na pôde
Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Účastníci
kongresu spoločne konštatovali, že všetko to, čo sa pre ľudí v
núdzi za dvadsať rokov urobilo, sa ani nedá presne zrátať. My
boli sme boli len nehodnými služobníkmi, ktorí sa usilovali
pomáhať žiadajúcim o pomoc. Naše bilancovanie smerovalo
nielen k objemu, ale aj ku kvalite práce na poli sociálnej a charitatívnej služby cirkvi tým, ktorých
zvykneme volať chudobnými. Slovami nášho duchovného správcu o. Jozefa Voskára nás má
toto hodnotenie a poznanie motivovať k ešte horlivejšej službe lásky aj do budúcnosti. Nárast
problémov v sociálnej oblasti našej spoločnosti, posun hraníc chudoby na väčší počet obyvateľstva
a stále väčšia odkázanosť na sieť sociálnych inštitúcií privádza aj Charitu do tiesní v oblastiach
nielen ekonomických, materiálnych, či personálnych, ale aj do tiesní psychických, ba i morálnych.
Oprávnene sa pýtame ako toto všetko zvládnuť a čo urobiť, aby sme nezlyhali v láske. Vzápätí však
nachádzame jasnú odpoveď: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ /Jn 15, 5/
		 V uplynulom roku sa nám okrem spomínaného podarilo otvoriť jedno nové zariadenie, Dom
svätej Faustíny, domov na pol ceste pre ženy v núdzi vo Svidníku. Po piatich rokoch sme ukončili
rekonštrukciu Centra sociálno-poradenských služieb v Prešove, v ktorom sa poskytujú služby pre
ľudí bez domova. Jubilejný rok bol požehnaný aj tým, že sme dokončili rekonštrukciu Domu svätej
Anny - domova sociálnych služieb s ambulantnou formou pomoci pre zdravotne postihnutých v
Starej Ľubovni. V decembri sa opätovne rozbehla činnosť Komisie pre charitatívnu činnosť pri
Gréckokatolíckom arcibiskupstve, ktorá môže byť nápomocná v úsilí Charity.
		 Počas spomínaného roka bolo v Charite priemerne zamestnaných 45 pracovníkov, 4 bohoslovci
na pastoračnej praxi, do dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo minimálne 18 dobrovoľníkov, v rámci
študentskej praxe sme prijali 13 študentov, ktorí absolvovali v našich zariadeniach spolu 695 hodín.
Jednorazová alebo opakovaná pomoc bola poskytnutá viac ako 1.550 klientom v ťažkej životnej
situácii.
		 Prečo to všetko? Jednoducho preto, aby ľudia bez domova, závislí, deti, mladí a dospelí so
zdravotným postihnutím, ale aj dospelé osoby v sociálnej núdzi, chorí a opustení v domácnostiach,
alebo aj rodiny v núdzi, či ľudia postihnutí prírodnými katastrofami mohli žiť a poznať svoju
dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby prejavovať a realizovať. Ak sa
nám toto skutočne podarilo čo i len jednému z nich poskytnúť, potom to všetko malo svoj zmysel a
my sme mohli byť pritom...
		 Nech Pán žehná všetky vaše kroky!
								
								
PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH Prešov
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CONCLUSION
		
		With respect and gratitude, we turn to you, because you have consistently supported us
with prayers, material and financial donations, as well as personal support for more twenty
years. Thank you for your support in 2011.
		The year 2011 was a jubilee year. We reminded ourselves the twentieth anniversary of
the resumption of the activities of our Greek Catholic charity Presov including Congress of
charity, which was held at the Greek Catholic Theological Faculty in Presov on the 20th and
21st of September . Congress participants collectively concluded that everything that has
been done for the people in need during the last twenty years, cannot be even accurately
counted. We were only unworthy servants, who strived to help those who are in need. Our
balancing was directed not only to the size, but also to the quality of our work in the field of
social and charitable services of the Church to those, whom we usually call the poor. In the
words of our chaplain Fr. Jozef Voskár, this evaluation and knowledge should motivate us to
even keener love of service in the future. The increase of the social problems in our society
is pushing the boundaries of the poverty on a wider population and a growing reliance on a
network of social institutions, leads Charity to distress in the areas of economic, material, or
personal, but also to psychological distress, and even moral. Rightly we ask ourselves, how to
handle these things and what to do, so that we do not fail in love. Suddenly we find a clear
answer: „Without me you can do nothing.“ / Jn 15, 5 /
		In the previous year, we managed to open a new facility, the House of St. Faustina, half-way
house for the women in distress in Svidnik. After five years, we completed the reconstruction
of the centre of social and counseling services in Presov, in which the service for homeless
people is provided. The jubilee year was blessed by the fact that we have completed the
reconstruction of St. Anne‘s House – home of social services with the ambulatory assistance
for the disabled people in Stara Lubovna. In December, the Commission re-launched activities
for charity in the Greek Catholic archdiocese, which may be helpful in the efforts of Charity.
The charity employed on average 45 workers, 4 theologians on pastoral practice, during
the last year. In volunteer activities a minimum of 18 volunteers participated and during the
student experience we have given an opportunity to 13 students who have practiced in our
facilities 695 hours. A single or repeated support was provided to more than 1,550 clients in
a difficult situation.
		Why all this? Simply because the homeless people, addicts, children, young people and
adults with disabilities, adults in social distress, ill people abandoned at home, families at risk,
people affected by natural disasters, all of them deserve to live and have their dignity, their
value and the mission. They deserve to live on the basis of free choice and realization. If we
actually managed to do that even one of them received that, then it‘s all meaningful and we
could be with them...
		May the Lord bless all your actions!
PhDr. Peter Valiček,
director of the Greek Catholic Caritas of Prešov
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10 dôvodov, prečo by našej organizácii mal niekto niečo darovať:
1. pretože sme v rámci konfederácie Slovenskej katolíckej charity členmi medzinárodných organizácii
s dlhoročnou tradíciou Caritas Europa a Caritas Internationalis a máme 20-ročné skúsenosti s
poskytovaním sociálno-zdravotníckych služieb
2. pretože Vám ponúkame pozitívnu medializáciu v našom pouličnom časopise Cesta, na webovej
stránke a vo Výročnej správe
3. pretože naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, tréningov a odborných seminárov s
cieľom skvalitňovať poskytovanie našich služieb
4. pretože sa snažíme napomáhať tomu, aby si každý človek mohol uvedomiť svoju hodnotu a v úcte
prežil svoj život
5. pretože Váš finančný dar vo výške 30,- Eur umožní krízový príjem a prenocovanie v útulku ARCHA
pre 2 ľudí
6. pretože Vašim pravidelným ročným finančným darom vo výške 400,- Eur budete patriť do nášho
Klubu darcov
7. pretože sa snažíme zachytiť aj tých ľudí, ktorí prepadnú cez „deravú štátnu sociálnu sieť“ a ocitnú sa
na okraji spoločnosti
8. pretože ani Vy neviete, kedy sa Vám to v živote zamotá a budete potrebovať pomoc iných
9. pretože sami môžeme len „snívať sen“ a s Vašou pomocou a spoluprácou sa mnoho dobrých snov
môže stať skutočnosťou
10. pretože môžete kedykoľvek prísť k nám a presvedčiť sa, ako pomáhajú Vaše peniaze.

AKO A KAM?

osobne, poštovou poukážkou, prevodom na účet, internetbankingom cez web stránku
www.dakujeme.sk alebo www.gkcharita-po.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov, č. účtu: 4008425976/7500
na Vami zvolený účel použitia pre ktorúkoľvek z poskytovaných služieb.
* * *
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
Centrum GKCH Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
PhDr. Peter Valiček
Tel.: 00421 51 7723970
gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk

Dom sv. Faustíny
Pavlovičova 344/8,089 01 Svidník
Mgr. Helena Paňková
Tel.: 054 7524093
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk

Centrum sociálno-poradenských služieb
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Bc. Michal Kall
Tel.: 051 7723752
ndc.presov@gkcharita-po.sk

Domov nádeje
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
Tel.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Humanitárny sklad solidarity
Čsl. armády 29
080 01 Prešov
Pavol Breza
Tel.: 0903 982 508
sc.presov@gkcharita-po.sk

Školiace pracovisko IEaSP FF
Prešovskej univerzity a odborná prax
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
T. č.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum
Mierová 4, 066 01 Humenné
Mgr. Danka Pavlíková
Tel.: 057 7756993
sc.humenne@gkcharita-po.sk

Klub KAHAN
Jarková 79, 080 01 Prešov
Mgr. Gabriela Šostáková
Tel.: 051 7723 709
klubkahan@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum
Pavlovičova 344/8
Mgr. Helena Paňková
089 01 Svidník
Tel.: 054 7524093
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

Redakcia časopisu CESTA
Pod táborom 33/A, 080 01 Prešov
Mgr. Denisa Považanová
Tel.: 051 7581138
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

Nocľaháreň EFFETA,
Útulok ARCHA, Dom Charitas
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
Tel.: 051 7721697
utulok@gkcharita-po.sk

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) Charitas
pre Prešov a Sabinov
PhDr. Dagmar Chanáthová
Jarková 79, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7721333
ados.presov@gkcharita-po.sk

Dom svätej Anny
Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Soňa Gaborčáková
Tel.: 052 2388 304, 305
domsvanny@gkcharita-po.sk

ADOS CHARITAS Snina
Budovateľská 9, 069 01 Snina
Bc. Helena Halagánová
Tel.: 057 7621265
ados.snina@gkcharita-po.sk
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„Láska v pravde,
ktorej svedkom sa Kristus stal svojím pozemským
životom a predovšetkým svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním, je základnou hybnou silou
opravdivého rozvoja každého človeka
a celého ľudstva.“
(z encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate)
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