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PRÍHOVOR
Drahí bratia a sestry v Kristovi,
srdečne vás všetkých po roku opäť pozdravujem
prostredníctvom úvodníka k Správe o činnosti za rok
2012 Gréckokatolíckej charity v Prešove.
Vďaka Pánovi sme mohli prežiť celý rok aj tento
Veľký pôst, ktorý pomaly končí a vyvrcholí v Nedeľu
Paschy - Kristovým radostným vzkriesením. A práve
toto slávne a radostné Kristovo vzkriesenie má
prežiariť každého jedného z nás a naplniť nevýslovnou
radosťou, entuziazmom, pokojom a zároveň byť
inšpiráciou, ako ešte viac napĺňať poslanie každého
veriaceho ale obzvlášť poslanie Gréckokatolíckej
charity (GKCH), čo nie je nič iné, ako napĺňanie
evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a
pomoc ľuďom v núdzi. Iba Vzkriesený má moc urobiť s
ľudským srdcom to, čo predpovedá aj prorok Ezechiel: „A dám vám nové srdce a nového ducha
vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36, 26). Len
srdce prežiarené Ježišom Kristom môže byť srdcom milujúcim Boha a človeka, starajúcim sa o
svojho blížneho, brániacim a ochraňujúcim ho v jeho životnej tiesni.
Aj nový Svätý Otec František, ktorého Pán Cirkvi daroval, vo svojej homílií pri inauguračnej
svätej omši v deň sviatku sv. Jozefa dôrazne podčiarkol, že vo sv. Jozefovi vidíme, „čo je centrom
kresťanského povolania: Krista! Chráňme Krista vo svojom živote, aby sme ochraňovali iných,
aby sme ochránili stvorenie! Povolanie ochraňovať sa netýka iba nás kresťanov, ale má
dimenziu, ktorá presahuje a je jednoducho ľudská, dotýka sa všetkých. Je to povolanie chrániť
celé stvorenie, nádheru stvorenstva, ako to hovorí kniha Genezis a ako nám to ukázal sv.
František z Assisi: Znamená to rešpektovať každé Božie stvorenie a prostredie, v ktorom žijeme.
Znamená to ochraňovať ľudí, starať sa o všetkých, o každého človeka s láskou, osobitne o deti,
starých, o tých, ktorí sú slabší a ktorí sú v našom srdci na okraji záujmu.“
Drahí pracovníci našej charity! Všetky aktivity, ktoré sú uvedené v tejto správe o tom
svedčia, že ste opäť vynaložili nadľudské úsilie, aby ste sa starali o tých, ktorí sú slabší a ktorí sú
odkázaní na pomoc iných.
Prajem Vám, aby Vzkriesený Kristus bol Vašou nielen pracovnou, ale osobnou inšpiráciou
pre Váš každodenný život, aby ste vzájomnou spoluprácou, ale hlavne vďaka Božiemu
neustálemu požehnaniu a prúdiacim milostiam z jeho životodarného boku robili túto prácu
na väčšiu Božiu slávu. K tomu Vám všetkým zamestnancom, ale i Vašim klientom udeľujem
archijerejské požehnanie.
Sláva Isusu Christu!

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
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Milovaní moji,
Astronomický čas nám opäť na
tachometri dejín odpočítal 365 dní a my
nezadržateľne kráčame ďalej do ďalších
dní, týždňov a mesiacov nového roka,
aby sme tento Boží dar plynúceho času
zmysluplne využili a naplnili ho službou
lásky voči tým, ktorí to nutne potrebujú
a od nás očakávajú.
To, čo uplynulo, nesie so sebou nové
skúsenosti, nesie so sebou radostný pocit
z toho, čo sa nám podarilo, ale aj pocit
smútku i sklamania z toho, kde sme urobili
chyby a kde sme nedosiahli vytýčené
ciele svojich snažení. A tak hodnotenie
uplynulého roka premietame najčastejšie
do rôznych štatistík, tabuliek, grafov
a obložíme ich našimi komentármi. Predpisy
nás nútia urobiť predovšetkým bilanciu
ekonomickú, materiálovú a finančnú
a prípadne ešte bilanciu kádrovú.
Menej sa už zdôrazňuje a vyžaduje
bilancia osobnostná. Ako sme využívali
a rozmnožovali duchovné hodnoty a talenty?
Ako sme v službe našim klientom dali pociťovať Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo? Ako sme
čerpali z pokladov Božieho slova návody a usmernenia v zložitých životných situáciách ľudí
odkázaných na naše služby? Ako sme otvárali bránu viery pre tých, ktorí ju vo svojich životných
peripetiách buď stratili, alebo ju ešte vôbec nemali? Boli sme dosť horliví a zapálení pre službu
tým najbiednejším, aby sme aj ich vedeli zapáliť pre nový život s Kristom?
A tak zisťujeme, že najlepšia naša bilancia uplynulého roku 2012 spočíva vlastne aj v dobrom
spytovaní svedomia, v priznaní si svojich slabostí a hlavne v prísľube náprav a v kvalitatívnom
posune všetkých našich aktivít smerom dopredu.
Nech teda aj v našej charitatívnej práci nás motivuje k väčšej horlivosti významné 1150.
výročie príchodu solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, zároveň aj bežiaci
Rok viery a tiež výzva Cirkvi k novej evanjelizácii i v roku 2013, ktorý máme práve pred sebou.
Ku tomu všetkému Vám vyprosujem hojné Božie požehnanie a ochranu presvätej
Bohorodičky Panny Márie.
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RNDr. Jozef Voskár, tit. kanonik
duchovný správca GKCH v Prešove

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 a predpoklady služby

Snažíme sa o uplatňovanie Princípov sociálnej náuky cirkvi v našej službe:
- princíp dôstojnosti ľudskej osoby,
- princíp solidarity,
- princíp subsidiarity,
- princíp spoločného dobra,
s využitím poznatkov sociálnej práce, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pedagogiky,
psychológie, teológie, komunitného plánovania, medicíny, ošetrovateľstva a ďalších, aby
sme dosiahli čo najlepšiu kvalitu poskytovanej služby. K naplneniu tohto cieľa nás vedú
tieto predpoklady:
- ľudskosť a viera,
- profesionálna odbornosť,
- zodpovednosť a otvorenosť,
- dobré vzťahy na pracovisku,
- vlastná aktivita a tvorivý prístup.

7

Ročenka 2012

Gréckokatolícka charita Prešov

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:
Asistentka riaditeľa:				
Zástupca riaditeľa, projektový manažér:		
Ekonómka práce a miezd, personalistka:
Finančná ekonómka, všeobecná účtovníčka:
Projektová ekonómka, všeobecná účtovníčka:
Koordinátor sociálnych služieb:			
Koordinátorka zdravotníckych služieb,
Odborný zástupca ADOS Charitas Prešov:		
Koordinátorka sekretariátu,
Koordinátorka zahraničnej spolupráce:

PhDr. Peter Valiček
Mgr. Ivana Strelcová
Ing. Eduard Malatinec
Bc. Helena Kaššayová
Valéria Rabatinová
Ing. Anna Kuchtová
Mgr. Rostislav Labuda
PhDr. Dagmar Chanáthová
Ing. Mária Rajňáková

Externí spolupracovníci:
Duchovný správca: 			
Právny poradca:				
Supervízor:						

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

Správca webovej stránky:				

Mgr. Peter Kyslan, redaktor Cesty

Vianočné stretnutie zamestnancov
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Duchovná správa
Pravidelné aktivity nášho duchovného správcu o. Jozefa Voskára:
- pre klientov
• skupinka s klientmi v Domove nádeje 2x mesačne,
• individuálne rozhovory podľa potreby,
• príprava niektorých klientov na prijatie sviatosti krstu, birmovania a eucharistie,
- 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 3 termínoch:

O. Radovan Kuzmiak v Litmanovej
O. Jozef Kohút na Sigorde

O. Radovan v seminári

25. 3. – 38 účastníkov - Centrum pre rodinu Sigord – o. Jozef Kohút na tému „Zmysel
utrpenia“ a popoludní Krížová cesta v prírode
8. 9. - 47 účastníkov – púť na Litmanovú – Krížová cesta na tému „Ruky“ s interaktívnou
prednáškou o. Radovana Kuzmiaka na evanjeliový úryvok o Marte a Márii s pokračovaním
na svätej liturgii
8. 12. - 54 účastníkov – Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča – hosť
o. Radovan Kuzmiak na tému Vianoc s ikonou Narodenia Ježiša Krista obohatené
videofilmom „Most“, popoludní príhovor riaditeľa PhDr. Petra Valička o aktivitách GKCH
za celý rok 2012 zakončené Ďakovným akatistom. Za precízne a včasné plnenie svojich
povinností, za dlhoročnú obetavú prácu v prospech klientov GKCH Prešov od roku 2007
bol ocenený pán Daniel Frohmann z redakcie časopisu Cesta.
Redakcia Cesta pripravila darček pre všetkých zamestnancov – nový kalendár na rok
2013 vyrobený v pracovnej terapii klientami.
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DECÉNIUM SUPERVÍZIE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITE PREŠOV
V septembri 2012 uplynulo desať rokov od prvého stretnutia zamestnancov GKCH
na supervíznom procese, ktorý sme považovali a považujeme za metódu profesionálnej
kultivácie a profesionalizácie sociálnej práce. Začínali sme prekonávať intuitívny prístup
k poskytovaniu pomoci klientom a nahrádzali sme ho diferencovaným odborným výkonom,
ktorý pomáha pri riešení problémov klienta/tky, ale nenahrádza riešenie, pomáha pri
rozhodovaní terapeuta/tky, sociálneho pracovníka, ale nenahrádza jeho rozhodnutie
o stratégii a taktike terapeutického procesu u každého klientka/tky. Ešte dodávame, že
supervíziu sme realizovali v podnecujúcom prostredí, ktoré podporovalo a využívalo
sebareflexívne prvky a schopnosti, osobnostnú štruktúru jednotlivcov zaradených do
príslušných skupín a tímov manažérskych či terapeutických.
Pri hodnotení supervízie akademického roka 2012 sme povinní uviesť, že nepoužijeme
metódu súhrnnej správy, ale využijeme vyjadrenia zamestnancov GKCH o absolvovanej
supervízii a jej význame pre odborný a osobnostný rozvoj, pre teóriu poznania a poslania
sociálnej práce s uplatnením v praxi. Tieto výpovede spracujeme ako kvalitatívnu
analýzu.
Z otázok, ktoré sme respondentom - zamestnancom položili, vo svojich odpovediach
reagovali tak, že prvoradou úlohou a umením sociálneho pracovníka/čky – teraputa/
tky je vyťažiť čo najviac informácií z anamnestického rozhovoru s klientom, súbežne
so vzájomným vnímaním a hľadaním ohniska, stredobodu problému. Zaujímavým je
konštatovanie, že aktívne načúvanie klienta nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá
a občas sa vyskytnú zlozvyky ako sú nesústredenosť, netrpezlivosť, prejavy nedostatku času.
Naši terapeuti/tky si aj takto odpovedajú:„Často kladiem podnecujúce otázky a pozorujem,
že ony rozhovor dynamizujú a posilňujú klienta/tku v tom, že ich aktívne a s porozumením
počúvam“, „Pri rozhovore používam empatické poznámky: áno, rozumiem vám, - iste máte
radosť, že sa vám začína dariť...“ (citácie z vyjadrení o absolvovanej supervízii).
Ďalším, často sa vyskytujúcim faktorom vo výpovediach je oceňovanie prostredia,
ktoré nesie so sebou sociálno-psychologickú atmosféru. Naša sonda do hodnotenia faktora
prostredia nás ubezpečila, že účastníci supervízie chápu prekážky v komunikácii, ktoré
sú na strane klientka/tky, a to neistota, nezáujem, nepochopenie. Aj preto sa prikláňajú
k nedirektívnemu rozhovoru, spôsobu komunikácie s výnimkou, keď je klient v akútnej
kríze, keď má klient nízky inteligenčný kvocient, že nedirektívny prístup k nemu/nej nemá
zmysel.
Supervízia a osobnosť sociálneho pracovníka (terapeuta, manažéra) má vo
výpovediach výrazný zástoj. Často opakovaný výrok „Chcem byť dobrým terapeutom/
tkou“ nesie so sebou význam sebareflexie, sebahodnotenia, sebavedomia, konania v sieti
kooperačných vzťahov v subsystémoch GKCH, skupinovej i celocharitatívnej kultúre (ciele,
normy, očakávania). Uvádzame niekoľko citácií, ktoré sú myšlienkovo bohaté a vypovedajú
o prežívaní a využívaní supervíznych vzorcov sociálneho správania: „Veľa situácií, ktoré
denne prežívam vo svojej práci, si porovnávam so supervíznymi riešeniami, a tak sa
uisťujem, že mnoho situácií a problémov zvládam a riešim adekvátne a zodpovedne“.
Ďalšia výpoveď: „Viem si lepšie poskladať skutočnosti alebo situácie, v ktorých sú klienti,
viem, čo s tým súvisí, viem, čo môžem od človeka v danej situácii očakávať. Viem, že na
základe získaného poznania rastiem aj ja. Ďakujem Bohu za túto možnosť rastu!“ Do tretice
ešte tento citát: „Som sebavedomejší ku klientovi a mnohé postupy som si v určitej miere
preniesol do svojho života, vo vzťahu k sebe a k mojim blízkym“.
Je nesporné, že citované výpovede potvrdzujú sebareflexiu vlastnej práce, ktorá vedie
k vnútornému dialógu so sebou samým/ou, smeruje k efektivite vlastnej práce. Jednotlivé
fázy sebareflexie – uvažovanie, postoje, konanie v terapeutických či manažérskych
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situáciách, emócie, ich analýza a hodnotenie a nakoniec zovšeobecnenie – sme realizovali
vo všetkých skupinách. Takto sme sa sociálnym učením programovým zdokonaľovali
v prežívaní komplexnosti a náročnosti profesie sociálneho pracovníka/čky, v akceptovaní
vzťahov individuálnych i tímových a v analyzovaní terapeutických či manažérskych
skúseností.

Jedna zo skupín v procese supervízie
Naši respondenti sa vyjadrili aj k oblastiam, ktoré im chýbali a pre praktické využitie
v pracovnom zariadení by ich potrebovali. Tak napríklad: detaily práce s dospelými
postihnutými osobami v psychickej či somatickej oblasti, bezdomovectvo a sociálna práca,
rozvinutie tímovej práce v subsystémoch, viac individuálnej osobnostnej a prípadovej
terapeutickej (supervíznej) analýzy, niektoré závery zo supervízie, nie vinou supervízora,
zostávajú v rovine prísľubu.
V závere uvádzame, že v roku 2012 sa supervízia konala v týchto skupinách:
1. Manažment GKCH Prešov: Manažéri XXI. storočia v inštitúcii poskytujúcej sociálne
služby
2. Resocializačné stredisko Domov nádeje: ;Vademecum individuálnej terapie
v doliečovaníe závislých – bálintovská skupina
3. Skupina Pod Táborom: Terapeutický prístup sociálneho pracovníka/čky ku klientovi
s psychosomatickými poruchami – bálintovská skupina
4. Skupina z viacerých subsystémov GKCH: Ambulancia sociálnej praxe – bálintovská
skupina
5. Skupina Dom sv. Anny Stará Ľubovňa + Projekt cez Švajčiarsky finančný mechanizmus:
Sociálno-zdravotná práca s telesne a psychicky postihnutým klientom/tkou.
Opakovane uvádzame, že práca v sociálnej inštitúcii učí pracovať a žiť so spolupracovníkmi
a klientmi, rozumieť si s nimi, napomáha sociálnej mobilite, pozorovaniu sociálnych javov,
ktoré sa v inštitúcii odohrávajú, tvaruje výkonnosť a spoluzodpovednosť a vytvára fluidum
súdržnosti, porozumenia a vzorcov správania sa v sporoch. To všetko sme na supervíznych
stretnutiach priliehavými a účinnými metódami, formami rozvíjali a snažili sa o ich
upevnenie v terapeutickom či manažérskom konaní.
			
			
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
							
supervízor GKCH Prešov

11

Ročenka 2012

Gréckokatolícka charita Prešov

Dobrovoľnícka služba
Činnosť dobrovoľníkov nám bola aj v roku 2012 prínosom. Ich rady sa rozšírili
a v súčasnosti môže GKCH počítať s 18-timi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktorí
nám pomáhajú v pravidelných činnostiach, ale aj nárazovo. Koncom školského roka
sme mali možnosť participovať na projekte „Oži vo svojej koži“ podporený Komunitnou
nadáciou Bardejov a Nadáciou SPP, ktorý bol zameraný na propagáciu dobrovoľníctva
a aktivizáciu mladých ľudí žijúcich alebo pracujúcich v Prešove. Po tejto akcii sa k nám
pridalo niekoľko dobrovoľníkov ochotných slúžiť iným.
Na začiatku akademického roka mali možnosť prejsť prešovskými zariadeniami GKCH
– Domov nádeje, Centrum sociálno-poradenských služieb a Pobytové zariadenia Pod
Táborom, oboznámiť sa s ich činnosťou, potrebami, ale aj možnosťami. Dobrovoľnícku
činnosť si vážime, o čom svedčí aj fakt, že pri prehliadkach sa im venovali samotní vedúci
zariadení, za čo sme im vďační.
Počas uplynulého roka títo zapálení ľudia pomáhali pri:
•
organizovaní a zabezpečení Dňa otvorených dverí v zariadeniach Pod Táborom
v Prešove,
•
Tesco adventnej zbierke,
•
administratívnych prácach spojených s Jarnou a Jesennou zbierkou na Charitu,
•
vzdelávaní klientov Domova nádeje v počítačových zručnostiach,
•
ventilačných rozhovoroch, drobných nákupoch a pod. seniorom, ktorí sú
v domácnostiach,
•
prekladoch do a z angličtiny a poľštiny,
•
tvorbe malých projektov na rozvoj dobrovoľníckej služby v meste Prešov,
•
organizovaní a zabezpečení arteterapie pre klientov Domova nádeje,
•
a iných prácach krátkodobého charakteru.
Dobrovoľníci GKCH sú špecifickí aj tým, že okrem konkrétnej služby, ktorú vykonávajú
raz týždenne, sa aj spoločne stretávajú pri modlitbe, zdieľaní zážitkov z pomoci iným
a náplňou týchto stretnutí sú aj ďalšie informácie o vydarených akciách, vízií, potrebách
a možnostiach GKCH.
Za vykonanú službu dobrovoľníkom ďakujeme a pozývame aj ostatných ľudí (http://
dobrovolnictvogkch.weebly.com), ktorí majú záujem aspoň chvíľu svojho času, talentu,
či vedomostí venovať iným, ale zároveň aj zdokonaliť sa v zručnostiach, schopnostiach,
nadobudnúť nové kompetencie, či získať zaujímavé zážitky = získať 3D rozmer (Dávať –
Dobro – Druhým).
Bc. Peter Groman, Mgr. Ivana Strelcová
koordinátori dobrovoľníkov

Projekt „Oži vo svojej koži“
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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.
Cieľová skupina:
- poskytuje sa osobám so zdravotnými problémami, ktoré vzhľadom na svoj fyzický
stav nemôžu samostatne opustiť domáce prostredie a majú problém dostaviť sa na
ošetrenie do ambulantného zariadenia,
- domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú skúsené sestry na základe indikácie
ošetrujúceho lekára.
Poskytované ošetrovateľské výkony:
•
ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia),
•
starostlivosť o kanyly, katétre, dreny, 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.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- 04. 03. 2012 predstavenie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v časopise
gréckokatolíckej cirkvi Slovo
- 16. 04. 2012 aktívna účasť na Dni otvorených dverí v Dome sv. Faustíny vo Svidníku,
kde si každý návštevník v rámci prevencie o svoje zdravie mohol v predpoludňajších
hodinách bezplatne dať zmerať krvný tlak a vyšetriť hodnoty glykémie v krvi
- 10.05.2012 aktívna účasť na Sninskom dni ošetrovateľstva - konferencia s
medzinárodnou účasťou pod záštitou primátora Mesta Snina posterom o činnosti ADOS
CHARITAS Snina
- 01. 06. 2012 sme sa stali členmi Občianskeho združenia neštátnych zdravotníckych
zariadení ZDRAVITA, a odbornej sekcie ADOS Asociácie súkromných lekárov SR
- jún 2012 článok „Starý človek z pohľadu cirkvi“ v časopise Cesta – mesačník o kvalite
života
- 31. 7. 2012 nové povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosť č. 4574/2012/OZCIZ pre ADOS Charitas Prešov s miestami výkonu: Hlavná 2, 080 12 Prešov a Budovateľská
9, 069 01 Snina (v Prešove sme sa presťahovali z Jarkovej 79 na Hlavnú 2)
- 28.9. – 29.9.2012 aktívna účasť na II. Medzinárodnej konferencii manažérov v
Oščadnici na tému Život manažéra ADOS v SR a domáci péče v ČR prednáškou „Bez čísiel
a paragrafov“
- 26. – 27. 10. 2012 Prešov, VŠZaSP sv. Ažbety Bratislava, aktívna účasť na VIII. vedeckoodbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „Dopady hospodárskej krízy na kvalitu
života, zdravia a sociálnu oblasť“ posterom: Fotoexkurzia činností sestier v ADOS Charitas
Prešov
- 9.11.2012 sme sa zapojili do činnosti jedinečného projektu Gréckokatolíckej charity
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Prešov pod názvom Resocializačný systém Cesta k domovu, ktorý je zameraný na
resocializáciu a reintegráciu ľudí bez domova a osôb závislých od návykových látok. V
Nízkoprahovom dennom centre, ktoré tvorí dno sociálnej siete máme pre nich vyhradený
jeden deň v týždni a spolu s terénnymi pracovníkmi vyhľadávame na uliciach mesta
chorých, ošetrujeme rany a hľadáme riešenia ich neľahkej situácie. Raz v mesiaci sa
venujeme aj ich edukácii na aktuálne témy ako napr. podchladenie, omrzliny, hepatitída
či tuberkulóza.
- V roku 2012 sa odborný zástupca ADOS zúčastňoval na zasadnutiach Odborného
kolégia SKCH pre zdravotníctvo.
Legislatíva ADOS
- 01.04.2012 zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a
pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- 11. 7. 2012 Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona č. 62/2012 Z. z.,
- Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 09780OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení v znení neskorších predpisov.
Plány do budúcna:
- skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov a pacientov
v terminálnom štádiu vytvorením Mobilného hospicu,
- skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dospelých s kombinovaným
postihnutím v Dome sv. Anny vytvorením pracovného miesta pre sestru ADOS priamo
v tomto sociálnom zariadení,
- pokračovať v ošetrovateľskej starostlivosti v zameranej na drogovo závislých a na ľudí
bez domova, hlavne v zimných mesiacoch.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ

Rok 2011

Miesto výkonu: Prešov
Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov
Počet návštev
Miesto výkonu: Snina
Počet sestier
Počet pacientov
Počet výkonov
Počet návštev

Rok 2012

Index nárastu alebo
poklesu r. 2012/2011

3
82
14217
3341

3
97
22103
4809

1,00
1,18
1,55
1,44

2
150
9775
2990

2
167
11939
3782

1,00
1,11
1,22
1,26
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Nové zákony v priebehu roka
2012 nás prinútili sa zamyslieť nad
zmenami, smerovaním a financovaním
ADOS. Napriek tomu, že sestry v ADOS
poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v
špecifických podmienkach, mnohokrát
v časovej tiesni a samostatný
ošetrovateľský výkon je náročný pre
psychickú aj fyzickú záťaž, podarilo
sa nám zastabilizovať daný stav
a vyburcovať sa k ešte väčšej aktivite
zmenami a rozšírením starostlivosti aj
o pacientov v sociálnych zariadeniach,
za čo patrí veľká vďaka práve sestrám,
vedeniu GKCH Prešov, nezabúdajúc
na Božiu prozreteľnosť a za všetky
vypočuté modlitby.

Svedectvá klientov
a zamestnancov
Týmto mailom by som sa chcela
poďakovať za poskytnuté služby
Charity, za vysoko kvalitné služby Vašich
pracovníčok v Snine, za ľudský prístup. Na
Vaše služby som sa obrátila 2x a bola som
nadmieru spokojná. Veľké ďakujem.
		
Kosťunová Anna, Snina

Sestry zo Sniny pri nácviku chôdze

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v roku 2012 o pacientov s nevyliečiteľnou chorobou,
so zomierajúcimi a najmä sprevádzanie v posledných dňoch života, bola pre mňa fyzicky aj
psychicky náročná služba, ale aj veľké povzbudenie a zároveň radosť, že som mohla byť pri tom.
Boli to hodiny ošetrovateľských výkonov, rozhovorov s pacientom, jeho rodinou a edukácie
(napr. vzhľadom na predpoklad posledných dní života je potrebné zavolať konkrétnych blízkych
z rodiny; edukácie o tom, nech sa zdržiavajú čo najviac s ním a rozprávajú o všetkom, čo sa robí
doma, na poli, alebo len vedľa v izbe, deti a vnúčatá, čo bolo v škole; spoločné modlitby, hoci
to bolo niekedy aj jednostranné; pomoc pri vybavovaní formalít po úmrtí; boli to individuálne,
aj spoločné rozhovory, bolo potrebné ich správne načasovať, nájsť vhodnú formu... ). Stálo
to zato, vidieť ako doma, vo svoje izbe, v pokoji a plnom zaopatrení (spolupráca s kňazom) v
kruhu najbližších odchádzali do večnosti.
Dagmar Chanáthová, sestra
Skleróza multiplex (SM) – je ochorenie, s ktorým sa laická populácia pred niekoľkými rokmi
bežne nestretávala. Dnes počet postihnutých touto chorobou stúpa. Progresia závažnosti tejto
choroby spočíva v postupnej imobilite. Dochádza k paralýze svalstva končatín, dýchacieho
a tráviaceho systému. Krutosťou tejto choroby je, že postihuje ľudí v mladom veku a účinný liek
nie je. Tu niet návratu.
Ako sestra ADOS sa denne stretávam s pacientmi s diagnózou SM aj v našom regióne.
Nechcem tu opisovať lekársky či ošetrovateľský problém tohto ochorenia. Chcem poukázať
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na silu a charizmu, ktorá vyžaruje s človeka postihnutého týmto ochorením, aj keď nerada
používam slovo postihnutie.
Naša pacientka Anička, ako ju už familiárne voláme, trpí týmto ochorením od 17tich rokov.
Tohto roku oslávi svoje 40te narodeniny. Je úplne imobilná (kvadruparéza), má zavedenú
tracheostomickú kanylu, reč a komunikácia je náročná. V roku 2012 následkom infektu upadla
do kómy. Anička je krásna na tele i duši. Veľké čierne oči sa smejú šibalstvom a huncútstvom.
Skrývajú sa v nich iskričky dieťaťa. Má svoje ciele a svoje sny, aj keď si je plne vedomá, že sú
nereálne.
Ako pracujúca matka, manželka mám svoje problémy i trápenia. Ale keď si pomyslím na
Aničku, tak si poviem ,,čo sú všetky moje problémy, pozri sa na ňu, ako svoj údel znáša hrdinsky
(aj keď aj u nej sa objavia slabé chvíle) a pri tom vie, že lepšie to nebude“. Skladám hold Aničke
a jej mamke, ktorá sa o ňu stará 24 hodín denne.
Anička prajem Ti všetko dobre a nech ťa neopúšťa tvoj zmysel pre humor, tvoje sny. Nech ti
oslava Tvojho sviatku vyjde tak, ako si si to sama zaumienila.
Hela Halaganová,
sestra

Sestra z Prešova pri ošetrovaní v teréne
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Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
- domov sociálnych služieb s ambulantnou formou
starostlivosti zriadený podľa zákona č.448/2008 o sociálnych
službách zaregistrovaný v Registri PSK.
Cieľová skupina: deti a mladí ľudia s kombinovaným
postihnutím
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Od januára 2012 sa realizuje projekt Švajčiarskeho finančného mechanizmu s názvom
„Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím
v regióne Stará Ľubovňa“. Rozbehli sme aktivitu prepravy klientov, aktivitu rehabilitačného
strediska, aktivitu podporovaného zamestnávania, aktivitu denného centra a pripravili sme
podmienky pre realizáciu podporovaného bývania. Začala sa poskytovať psychologická,
pracovná, liečebná rehabilitácia ambulantným a externým klientom. Uskutočnilo sa 11
spoločných aktivít so zdravou populáciou, aby sa zvýšila informovanosť o problematike
zdravotne postihnutých. Množstvo poskytovaných služieb sa oproti roku 2011 zvýšilo o 5
aktivít. Do spolupráce s Domom sv. Anny bolo zapojených a zazmluvnených 10 obcí, čo je
25% z celkového počtu v okrese. Aktivita prepravy dopravila vďaka novému projektu do
zariadenia 118 osôb so zdravotným postihnutím.

Divadelné vystúpenie deti
Naše aktivity v roku 2012:
keďže našich akcií bolo tohto roku veľmi veľa, chceme sa podeliť aspoň s niektorými:
20.5.2012 sa klienti Divadielka pri Dome sv. Anny predstavili svojim spevom
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde združenie „Humanita pre život“ za
účasti a podpory vladyku Mons. Jána Babjaka, SJ organizovalo koncert duchovnej piesne
„Modlitba za Slovensko“.
6.6.2012 sa uskutočnil premiérový „Deň otvorených dverí“, na ktorom sa zúčastnila
v hojnom počte odborná i laická verejnosť. Klienti návštevníkom ponúkli naučené
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básničky, piesne i vlastné divadlo o Dedkovi a repke. Verejnosti predstavili aj svoje šikovné
ruky priamo pri ukážkach výroby výrobkov na pracovnej terapii.
21.9.2012 sme sa zapojili do celoslovenskej akcie „Deň dobrovoľníctva“. Klienti
sa v rámci pracovnej terapie zúčastňujú enviromentálnej výchovy, preto spolu s
dobrovoľníkmi počas tohto dňa čistili odtokové žľaby a studničku v lesoparku pod
Ľubovnianskym hradom.
5.12.2012 sme uskutočnili akciu na polícii „Zdobenie vianočného stromčeka“, ktorá
bude tradíciou v ďalšej spolupráci s ORPZ v Starej Ľubovni.
18.12 a 21.12.2012 sme sa predstavili širokej verejnosti na vianočných trhoch
a v uličke remesiel kde sme ponúkali výrobky vyrobené na pracovnej rehabilitácii.
Plány do budúcna:
Naďalej pokračovať v rozbehnutých aktivitách projektu. V tomto roku sa klienti Domu
sv. Anny pripravujú k prijatiu sviatostí birmovania, prvej svätej spovede a prvého svätého
prijímania.
V rámci liečebnej rehabilitácie budeme realizovať hipoterapiu a hydroterapiu.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Rok 2011 Rok 2012
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov vo
fyz. osobách priemerný
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

% nárastu alebo poklesu
r. 2012/r.2011

5

14

2,8

6
19
27
100%

6
31
27
100%

1,0
1,63
1,0
1,0

Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca DsA

Príprava koláčov v simulovanej domácnosti
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Technické práce
chlapcov v dielni
Pohľad ľudí z vonku na prácu zamestnancov v Dome sv. Anny:
„Podľa môjho názoru, Váš projekt bol v roku 2012 jedným z najlepšie napredujúcich
projektov implementovaných v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.“
„In my opinion, your project has been one of the best performing projects in 2012
implemented within the Swiss-Slovak Cooperation Programme.“
Lajos Szabó,
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie Kancelária programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
„Som hrdý na to, čo robí Charita cez Dom sv. Anny v rámci projektu financovaného cez
Švajčiarsky finančný mechanizmus.“
Doc. Jozef Kredátus, supervízor
„Dávate šancu ľuďom so zdravotným postihnutím žiť plnohodnotný život a zato Vás
obdivujem.“
Zamestnankyňa so ZP
„Nadšene sme sledovali, ako môže malý tím profesionálov a pomocníkov s malými
prostriedkami ale s veľkou angažovanosťou, so starostlivosťou a srdečnosťou robiť všetko preto,
aby podporoval individuálne mladých ľudí s postihnutím, a tak im umožnil dobrý život.“
Arnold Vital, oddelenie agogiky, Uster, Švajčiarsko
„Vážená pani Soňa Gaborčáková, počúvala som reláciu o Vašej peknej práci cez rádio Lumen.
Veľmi ma to oslovilo. Prajem Vám zo srdca všetko dobré. Nech Vám pán Boh pomáha.“
text z pohľadnice od Mgr. Márie Bulíkovej z Prešova
„Zatiaľ sme u Vás krátko, ale ďakujeme, návšteva zariadenia dcére veľmi pomáha, má lepšiu
chuť do jedla, teší sa keď zastaví pred domom auto vašej prepravnej služby. Určite budeme
naďalej pokračovať v návštevách.“
„Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým pracovníkom zariadenia Domu sv. Anny za
ich zodpovednú prácu, za trpezlivosť, ochotu neustále zvyšovať kvalitu služieb.“
Z dotazníka spokojnosti klientov
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RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM „CESTA K DOMOVU“
Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov
•
•
•
•
•
•

Terénna sociálna práca
Nízkoprahové denné centrum
Sociálne centrum
Humanitárny sklad solidarity
Časopis Cesta
Pastoračná prax

Terénna sociálna práca (TSP)

Hlavným predpokladom pomoci klientom je motivácia prijímania už existujúcich
služieb GKCH. 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 mu
ponúka možnosti pomoci.
Dátum vzniku:
- 1.10.2011, vďaka podpore Fondu sociálneho rozvoja bol schválený projekt „Dajme
im šancu kým je ešte čas„ od tohto dátum je realizovaný výkon terénnej práce dvoma
odbornými pracovníkmi.
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.
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 sa nám podarilo v roku 2012:
•
rozbehnutie projektu v súčinnosti s mestom Prešov „Aj keď na ulici, ale čistí“,
•
terénna zdravotná starostlivosť vykonávaná v spolupráci so zdravotnou sestrou
ADOS Prešov.
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Čo plánujeme v budúcom roku:
• expandovanie TSP do prímestských častí,
• dovoz stravy ku klientom, ktorí zatiaľ nevyužívajú naše služby.

Vyhľadávacia činnosť v teréne

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 možné badať, že
zariadenie je prístupné 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,
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Obed v NDC
• možnosť stravovania formou zahustených polievok, raňajky, káva, čaj,
• pobyt počas dňa,
• sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, sprostredkovanie
zamestnania, podpora pri riešení záťažových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného
ubytovania,
• záujmová činnosť (PC, TV, internet, spoločenské hry),
• posun do kvalitatívne vyšších služieb GKCH.
Čo sa nám podarilo v roku 2012:
•
1x mesačne varíme guľáš pre všetkých núdznych ľudí – bezplatne,
•
vybavili sme NDC knižnicou,
•
1x týždenne tematický filmový večer pre klientov,
•
1x za štvrťrok záujmový deň (spoločenské hry, kultúrne vystúpenia),
•
pripravili sme výdajňu stravy na kuchyňu tak, aby spĺňala všetky hygienické
normy,
•
zabezpečenie vakcín proti hepatitíde A, B pre pracovníkov s parciálnym podielom
GKCH,
•
krízový režim v zimných mesiacoch (rozšírenie pobytových služieb).
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Rok 2011
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
Počet bohoslovcov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

2
2
25,6
24
106,5 %
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Rok 2012
2
2
25,6
24
106,5%

Index nárastu alebo
poklesu r. 2012/2011
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

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 GKCH v Prešove pod názvom „Príjem núdznych“
a postupne sa transformovala do podoby Charitatívno-sociálneho centra. 1. 7. 1998
bol uvedený do činnosti projekt komplexnej resocializácie ľudí bez domova a drogovo
závislých pod názvom Resocializačný systém „Cesta k domovu“ (RS CKD).
Zameranie SC:
Sociálne centrum ako ambulantná zložka projektu RS CKD má za úlohu sprostredkovať
resocializačné a sociálne programy ľuďom, ktorí sú závislí, bez domova, po ukončení
ústavnej starostlivosti, osobám prepusteným z ústavov na výkon väzby a trestu odňatia
slobody a všetkým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Primárnou klientelou sú ľudia
závislí 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,
• klienti v rámci jednotlivých stupňov Resocializačného 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.

23

Ročenka 2012

Gréckokatolícka charita Prešov

Čo sa nám podarilo v roku 2012:
• stabilizácia personálu,
• zintenzívnenie spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom, mestským
úradom, mestskou políciou a nemocnicou,
• výstava fotografii „Život v charite...charita v živote“ v OC Max Prešov,
• kolektív CSPS bol navrhnutý na cenou Sociálny čin roka,
• organizácia Vianoc pre klientov z ulice prostredníctvom projektu Nadácie
Orange.
Čo plánujeme v budúcom roku:
• prijať jedného soc. poradcu na ½ úväzok,
• stabilizácia a skvalitnenie služieb,
• participácia na tvorbe legislatívy v sociálnych službách.

Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Rok 2011
Rok 2012
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
Počet bohoslovcov
Počet klientov
– dlhodobých
– jednorazových

2
2
143
122

Index nárastu alebo poklesu r.
2011/2010
2
1,0
2
1,0

121
117

Prehľad poskytnutých služieb v SC:
počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba
počet stretnutí (kontaktov)
administratívne práce
preventívne poradenstvo
poradenstvo
pracovné poradenstvo
práca v teréne - vyhľadávanie
sprevádzanie
telefón, cestovné, poštovné, ceniny, kolky, osobné doklady a iné
integrácia do spoločnosti
umiestnenie v ZSS
hygienická očista
hygienické potreby
šatstvo a obuv
holenie, pranie, sušenie
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0,85
0,96

238
846
801
16
11
19
658
49
22
9
9
1158
1185
596
192
Mgr. Michal Kall
vedúci CSPS

Humanitárny sklad solidarity (HSS)

- charitatívna služba pre verejnosť a núdznych, pre tých, ktorí môžu darovať a pre tých,
ktorí potrebujú:
•
nábytok (skrine, poličky, postele, stoly, obývacie steny...),
•
elektrospotrebiče (chladnička, vysávač, dvojvarič...),
•
kuchynský riad a pod.
Dátum vzniku:
•
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
Počet zamestnancov
Počet darcov
Počet obdarovaných
Príjem poplatkov do pokladne
Počet hodín dopravy zabezpečovania
darovaných vecí

Rok 2012
1
56
38
315

Rok 2012
1
74
27
251,- Eur

280

200

Index nárastu alebo
poklesu r.2012/2011

1,00
1,32
0,71
0,80
0,71

Cieľová skupina:
•
každý človek, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácií, často v sociálnej alebo
hmotnej núdzi,
•
ľudia postihnutí živelnými pohromami.
Čo plánujeme v budúcom roku:
•
v tomto roku sa nám zvýšil počet darcov o 30% oproti roku 2011 aj vďaka mediálnej
propagácii v časopise Cesta a v Prešovskom večerníku, v tejto dobrej skúsenosti chceme
naďalej pokračovať,
•
pripravujeme presťahovanie HSS do bývalej kotolne na ulici Pod Táborom 33.
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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 kresťanský pohľad na závažné témy súčasnosti,
odborné články, najmä z oblasti liečby závislosti, bezdomovectva, tiež psychológie,
teológie a etiky,
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: 3500 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 zmluvu o vzájomnej spolupráci s Trnavskou diecéznou charitou,
a tak sa Cesta začala predávať v Trnave. Zároveň sa nám podarilo získať nové distribučné
miesta a to v Žiline, Čadci a v Lučenci.
		Keďže sa snažíme o celoslovenské pôsobenie, prispôsobili sme tomuto cieľu aj obsah
mesačníka. Úzko spolupracujeme s ústredím Slovenskej katolíckej charity a s jednotlivými
diecéznymi charitami na propagovaní ich aktivít a rôznych podujatí. Do redakčnej rady pribudli dvaja noví členovia, zástupcovia Žilinskej a Rožňavskej diecéznej charity, ktorí sa podieľajú na tvorbe časopisu. V minulom roku sme pracovali aj na zlepšení propagácie mesačníka Cesta a doplnili sme web stránku o adresy všetkých distribučných miest na Slovenku,
ktoré sú zároveň uvádzané v každom čísle časopisu a o svedectvá našich distributérov a ich
fotografie. V spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce na FF PU v Prešove v rámci
projektu Service – learning bol študentkami Sociálnej práce spropagovaný mesačník Cesta
na Filozofickej fakulte a zároveň bola vytvorená facebooková stránka nášho časopisu.
Klientky Domu sv. Faustíny vo Svidníku ušili špeciálne vesty pre distributérov Cesty.
Našim ďalším cieľom je podpora a pomoc ľudom, ktorí sa snažia znova zapojiť do spoločnosti a predaj časopisu Cesta je pre nich výbornou pracovnou terapiou. Čo pre nich znamená práca distributéra nám priblíži aj príspevok jedného z našich klientov.
Mgr. Denisa Považanová
šéfredaktorka
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Distribúcia Cesty vo Svidníku s primátorom mesta
Svedectvo distributéra
Pozdravujem čitateľov a kupujúcich časopisu Cesta. Volám sa Alexander, distribuujem
Cestu na sídlisku Sekčov a som za to veľmi vďačný. Ale po poriadku, narodil som sa v Prešove
a dlhé roky tu aj žijem. Vyrastal som veľmi dobre, mal som oboch rodičov, ktorí sa o mňa
vzorne starali, nemôžem povedať, že som bol v núdzi. Žil som s rodičmi v byte a pracoval. Zvrat
nastal, keď moji rodičia zomreli a ostal som sám, musel som utiahnuť bývanie sám. Boli to roky
„nežnej revolúcie“ a stratil som aj prácu. A začali problémy, nebol som schopný platiť za byt,
dlh rástol, až ma jedného dňa deložovali. Musel som skúšať rôzne podnájmy, no bez práce to
bolo tiež ťažké. V tej dobe som si nevedel rady a riešil som to najhoršie a najhlúpejšie, ako som
mohol, alkoholom. Začal som dosť piť.
Potĺkal som sa bez zmyslu života. S finančnými problémami sa objavili aj zdravotné –
depresie. Uvedomoval som si, že mám problém a absolvoval som liečby. Zásadný krok v tom
období bol, že som sa dostal vďaka p. Petríkovi (ktorému aj takto ďakujem) do Domu Charitas,
kde som čisto fungoval 5 rokov. Podieľal som sa na výstavbe autoumyvárne a práčovne. Boli
to pekné roky, avšak po absolvovaní resocializácie som musel odísť, nemal som kam, len do
nocľahárne prešovskej Charity. Opäť začalo obdobie, keď som sa kamarátil s alkoholom. Ocitol
som sa na ulici, s partiou a v prostredí, kde bol alkohol na dennom poriadku. Býval som po
všelijakých dierach, parkoch a lesoch. Po ďalšom uvedomení a po pomoci od p. Bujnovského
som išiel do zariadenia v Zlatej Bani. Tento krok sa stal pre mňa kľúčovým, uvedomil som si, že
len cestou abstinencie môžem plnohodnotne žiť.
Už niekoľko rokov bývam v útulku Archa, abstinujem (mám Zlatú plaketu klubu KAHAN).
Od začiatku minulého roku som začal distribuovať Cestu. Môžem si finančne prilepšiť, ale
hlavne mi robí obrovskú radosť, že vďaka tejto práci mi zmizli depresie a mám lepšiu psychickú
pohodu. Stretávam ľudí, známych, tých, čo mi pomohli, distribuujem časopis, upratujem okolo
obchodu, kde stojím, a to sa stalo náplňou a zmyslom môjho dňa.
Sám viem, že sa nechcem vrátiť tam, kde som bol, viem, že to mám vo svojich triezvych
rukách. Chcel by som si nasporiť nejaké peniaze, momentálne som čakateľom na mestský byt
a chcem plnohodnotne žiť a pomáhať ľudom, lebo aj mne mnohí pomohli.
Som veľmi vďačný Bohu, charite a ľudom, ktorí mi pomohli dostať sa z dna. Nech je môj
čistý život pre nich odmenou.
										
Šani
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Pastoračná prax
		V roku 2012 pôsobili v GKCH Prešov štyria bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára v Prešove. V prvom polroku to boli Dušan Chapčák a Rastislav Zápach. Od septembra 2012 do júna 2013 pôsobia Ján Murgaš a Jozef Kavčák.
		Všetci spomenutí bohoslovci tvorili dôležitú súčasť a pomoc v službách v CSPS Pod
Táborom 33 v Prešove. Napomáhali pri príjme klientov v NDC, 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 kantorovania pri liturgiách a pri
duchovných obnovách. Každý rok sa spolupráca s bohoslovcami zlepšuje aj po pracovnej
aj ľudskej stránke.
		Spoluprácu a dobré vzťahy so seminárom potvrdzujú aj pravidelné stretnutia bohoslovcov s rektorom kňazského seminára o. Miroslavom Dancákom, riaditeľom GKCH PhDr.
Petrom Valičkom a vedúcim CSPS Mgr. Michalom Kallom.
		 Charita je veľmi vďačná za pomoc bohoslovcov, sú pevnou súčasťou pracovného tímu.
Tiež je to obrovská skúsenosť aj pre týchto adeptov na kňazstvo, keď spoznávajú neľahké
ľudské osudy, zložité charaktery a ťažké životné situácie.
								

Mgr. Peter Kyslan
koordinátor pastoračnej praxe

Svedectvá bohoslovcov počas praxe
Moje pôsobisko počas pastoračného ročníka som si nevybral, ale bolo mi pridelené na
základe rozhodnutia Prešovského arcibiskupa a metropolitu Jana Babjaka SJ.
Nástup som mal začiatkom septembra 2012 a bol veľmi príjemný, začínal totiž spoločnou
„opekačkou“, na ktorej som sa zoznámil s pracovníkmi Gréckokatolíckej charity v Prešove.

Dušan a Rastislav s o. Jozefom
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Mojou prácou na Charite je starať sa o ľudí bez domova a v hmotnej núdzi. Pracujem
v Nízkoprahovom dennom centre (NDC), kde prichádzajúcim klientom poskytujeme základnú
hygienu, nové ošatenie a stravu 3x denne.
Za ten čas, ktorý som zatiaľ strávil na tejto mojej pastoračnej misii, si v prvom rade s Božou
pomocou upevňujem v sebe rozhodnutie stať sa gréckokatolíckym kňazom, a uvedomujem si
každým dňom, že hovoriť Kristovi ÁNO na jeho pozvanie je dennodenným bojom, ktorý nie je
síce ľahký, ale poviem vám, rozhodne stojí za to!
Jozef
bohoslovec na pastoračnej praxi 2012/2013
V deň, kedy som sa dozvedel, že moja služba bude ďalej pokračovať na Gréckokatolíckej
charite Prešov, som to vnímal ako potrebu byť tu pre tých, ktorí to potrebujú oveľa viac ako
všední obyčajní ľudia. Od chvíle, kedy som si to naozaj vyskúšal, som pochopil, čo vlastne
znamená pomoc blížnemu. Vôbec to nie je ťažké. A ako málo stačí na to, aby sa ten druhý
potešil.
Moja služba spočíva nie len v poskytnutí teplej stravy alebo niekoľkých kusov šatstva, ale
častokrát je to rozhovor spojený s vtipom, radou ale aj s vážnosťou a snahou povzbudiť človeka
do ďalších dní. Je to pre mňa vzácny čas, pretože tu sa učím riešiť problémy aj z duchovného
hľadiska. Spoločná modlitba nás a kolegov každý deň pripravuje do rôznych situácií plných
prekvapení. Vďaka Božej pomoci môžeme aj my takto ďalej pomáhať.
Benedikt XVI. povedal: „Pán premení vašu nahromadenú únavu, starosti a ťažkosti mnohých
okamihov na ovocie kresťanských čností: trpezlivosť, láskavosť, radosť z dávania sa iným,
ochotu plniť vôľu Božiu.“ Mňa osobne táto myšlienka povzbudila a pevne verím, že každému
jednému z nás dá Boh v cieli veniec víťazstva práve za lásku, ktorú vynaložíme v službe tým
najbiednejším.
						
Ján
bohoslovec na pastoračnej praxi 2012/2013

Jozef s klientom
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Sociálne centrum Humenné
- sociálne ambulantné zariadenie, poskytujúce sociálne služby podľa zákona
o sociálnych službách č. 448 /2008 s platnou akreditáciou
Cieľová skupina:
•
ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi,
•
ľudia závislí,
•
ľudia nezamestnaní,
•
ľudia bez domova,
•
ľudia nezamestnaní, sociálne vylúčení,
•
ľudia s telesným, mentálnym, zmyslovým resp. kombinovaným postihnutím.
Poskytované služby:
základné sociálne poradenstvo,
špecializované sociálne poradenstvo,
pracovná terapia,
sociálna prevencia,
terénna sociálna práca.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
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. 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. Zlepšili
sme jemnú motoriku u ťažko postihnutých klientov a distribuovali dekoratívne predmety
vyrobené na pracovnej terapii cez charitný E-shop a humenské jarmoky. Pokračujeme
v distribúcii časopisu Cesta. Spolu s troma dobrovoľníčkami sme sa zapojili do projektu
SKCH Tesco adventnej zbierky.
Poskytovali sme aj služby administratívneho charakteru ako je písanie žiadosti
a životopisov do zamestnania, kopírovanie ako aj sprostredkovanie prístupu klientov na
internet.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov vo fyz.
osobách priemerný
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov

Rok 2011

Rok 2012

Index rastu alebo
poklesu r. 2012/2011

1

1

1,0

1
193

3
239

3,0
1,24

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.
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Chceme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo na báze terapeutickej, pretože
vnímame, že táto práca má zmysel.
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.
								

Mgr. Danka Pavlíková
vedúca SC Humenné

Sociálne centrum Svidník

								
- sociálne zariadenie, ktoré 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,
•
ľudia závislí,
•
ľudia po výkone trestu,
•
ľudia bez domova,
•
ľudia nezamestnaní, sociálne vylúčení.							
											
Poskytované služby:
Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie dospelým
osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti.					

Kancelária SC vo Svidníku
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Čo sa nám podarilo v tomto roku: 		
V roku 2012 sme pokračovali v poskytovaní špecializovaného soc. poradenstva a
sociálnej prevencie pre určenú cieľovú skupinu. Sociálne centrum v tomto roku navštívilo
116 klientov, z toho bolo 77 dlhodobých, minimálny kontakt s klientom bol 3-krát. V zimnom
období nás navštevovali ľudia bez domova, ktorí si hľadali ubytovanie, keďže vonku boli
silné mrazy. Jeden z nich bol nasmerovaný na odbornú pomoc. Klienta závislého od
alkoholu, v spolupráci s jeho rodinou sa podarilo umiestniť v Centre pre liečbu drogových
závislostí v Košiciach, následne v resocializačnom stredisku Domov nádeje.
Nezamestnaným klientom sme pomohli aj službami administratívneho charakteru,
hlavne sme poskytovali pomoc pri písaní žiadosti o zamestnanie, písaní životopisu,
kopírovaní dokumentov a prístupu na internet, spoločne sme hľadali možnosti, ako sa
uplatniť na trhu práce. Poradili sme ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách
(vzťahové problémy, závislosti, strata bývania). Mnohí klienti boli nasmerovaní na
bezplatnú právnu pomoc, niektorým rodinám bola poskytnutá hmotná pomoc vo forme
materiálnych vecí.
Služby Sociálneho centra využívajú aj klientky z Domu sv. Faustíny - domova na polceste,
preto sprevádzanie klientok je tiež súčasťou tejto práce. Klientkam ŤZP poskytujeme pomoc
pri hľadaní ubytovania, ako aj mladým, pri odchode z detských domovov. Pokračovali
sme v prevencii vo forme besied so študentmi tretích a štvrtých ročníkov na Gymnáziu bl.
Matky Terezy vo Svidníku na témy: Rodina ako systém, Alkoholizmus v kontexte drogovej
závislosti u mládeže, Novodobé otroctvá, Obchodovanie s ľuďmi a Rodina ako systém.
Týchto stretnutí sa zúčastnilo 31 študentov. Naďalej, každý utorok v prítomnosti o. kaplána
prebiehajú skupinové stretnutia v Sociálnom centre, ktorého sa zúčastňujú aj klientky
Domu sv. Faustíny a ľudia z okolia.
Spolupracovali sme s farským úradom, mestským úradom, úradom práce. Veľakrát sme
konzultovali vzniknuté situácie s lekármi klientov - psychiatrami, psychologičkou.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
vo fyz. osobách
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov

Rok 2011

Index rastu alebo poklesu r.
2012/2011

Rok 2012
1

1

1,0

0
137

0
116

0,8

								
Plány do budúcna:
Naďalej poskytovať špecializované poradenstvo na terapeutickej báze pre ľudí,
ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a zároveň poskytovať sociálnu prevenciu
formou prednášok na školách, pomáhať každému, kto nás požiada o pomoc, radu alebo
nasmerovaním s láskou.
Mgr. Helena Paňková
vedúca SC Svidník
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Pobytové sociálne zariadenia
Pod Táborom 33 v Prešove
- 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.
Cieľová skupina:
- osoby bez prístrešia po odchode z iných zariadení sociálnych 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.

Pobytové služby Pod Táborom
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Prínosom otvorenia nízkoprahového zariadenia bolo umožniť ľuďom bez prístrešia,
ktorí z rôznych dôvodov nechcú byť v režimovom zariadení, alebo 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:
•
zrekonštruovali sa vnútorné priestory - mužská umyvárka a ženské WC, tmelili sa
škáry, horné izby dostali nové postele a skrášlili sa doplnkami,
•
v rámci pracovnej terapie sa začalo so šitím spodnej bielizne pre potreby
nízkoprahového denného centra, vyrobili sa vianočné pozdravy pre Vianočnú zbierku,
vymaľovalo sa zábradlie na moste, 2x sa boli upratovať aj vybrané časti sídliska Sekčov,
•
vymaľovala sa fasáda jednej strany budovy,
•
formou daru sa zabezpečila profesionálna práčka,
•
nainštalovanim 6 slnečných kolektorov na ohrev vody sa znížila spotreba plynu,
•
zakúpením 600l zásobníka sa zlepšila dodávka teplej vody,
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•
namontovaním termostatických regulačných ventilov a hlavíc na radiátory sa
zlepšila tepelná pohoda v budove a znížila spotreba plynu,
•
terapeuti dostali nový PC a vymenili sme okno na vrátnici,
•
pre letné posedenie vonku sa zakúpila záhradná sedacia súprava,
•
pre núdzové ubytovanie klientov sa zakúpili rozkladacie lôžka, ktoré nahradili
matrace na zemi.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Rok 2011

Rok 2012

Ukazovateľ/rok

Zariadenie
Počet
zamestnancov
vo FO priemer.
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

NOE

UTA

1

10

91
12
130%

161
53
114%

DOCH

NOE

5

UTA

DOCH

Index nárastu alebo
poklesu r. 2012/2011
NOE

UTA

DOCH

1

9

5

1,00

0,90

1,00

49
118
24
12
103% 125%

156
53
112%

35
24
100%

1,30
1,00
0,96

0,97
1,00
0,98

0,71
1,00
0,97

Čo plánujeme budúci rok:
•
zabezpečiť si vlastný zdroj vody,
•
výmena starých radiátorov s nízkou účinnosťou.
Svedectvo klienta:

Rudolf Bača
vedúci pobytových zariadení

V čase núdze mi Charita poskytla ubytovanie, stravu, možnosť oprať si oblečenie, umyť sa,
pozrieť si správy v televízii, prečítať knihu, napísať listy.
Bez Charity by som sa ocitla na ulici, čo by mi veľmi skomplikovalo situáciu pri hľadaní práce
a pri riešení nášho problému podvodu pri predaji bytu prostredníctvom polície a súdu.
Vďaka Charite mám možnosť sa porozprávať, neostať sama so svojimi problémami a dostať
odbornú a inú pomoc od zamestnancov Sociálneho centra.
										
Helena

Denná miestnosť Útulku Archa
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Domov nádeje Prešov (DON)
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 50-teho roku, závislí na:
•
alkohole,
•
psychotropných látkach a halucinogénoch,
•
na hráčskej vášni,
•
liekoch.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
- zrekonštruovať fasádu na strane ul. Jarková (výmena starých okien za nové euro
okná a oprava fasády),
- položenie zámkovej dlažby vo dvore zariadenia,
- oprava pletivového plota a výroba posuvnej brány vo dvore zariadenia.
Čo sa nám nepodarilo v tomto roku:
- zriadiť pneuservis vo dvore zariadenia.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov vo fyz.
osobách priemerný
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Rok 2011

Rok 2012

Index nárastu alebo poklesu
r. 2012/r.2011

10

9

0,90

0
21,36
23
92,87

3
21,31
23
92,65

arteterapia a výuka na PC
0,99
1,00
0,99

Plány do budúcna:
zateplenie stropu v umývacom boxe v autoumyvárni osobných áut,
výmena starých okien v ubytovacej časti vo vnútornom dvore zariadenia,
vymeniť na chodbe linoleum za dlažbu v ubytovacej časti zariadenia,
zateplenie podkrovia zariadenia,
zriadiť pneuservis vo dvore zariadenia.
								

Ing. Branislav Božek
vedúci DON

Výpovede klientov
Do Resocu som nastúpil 22.11.2011. Prišiel som tu preto, lebo som závislý od alkoholu
a drog a hrozila mi basa. Bral som to tak, že to bude poľahčujúca okolnosť pre mňa. Ako som
nastúpil, stále som mal odchodové myšlienky. Nechcel som tu byť. Ostal som tu len preto,
že som nechcel ísť na ulicu, alebo do väzenia. Viem, že keby som odišiel, tak by som sa tam
určite dostal. Po nejakom čase som dostal rozsudok zo súdu, že som v podmienke. Miesto basy.
Veľmi ma to potešilo. Po tomto všetkom okolo súdu som sa mohol sústrediť iba na seba. No
vôbec to nebolo jednoduché aj kvôli tomu, že mám ADHD. Dlho som chodil ku psychiatričke
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kým mi nastavila správne lieky. Teraz som už spokojný a už viac vyrovnaný ako na začiatku.
Sám neviem ako som tak dlho vydržal byť čistý. Proste dal som si čas a v abstinencii som sa
začal cítiť dobre. Teraz som v resoce 14 mesiacov. Za to obdobie čo som tu, som si uvedomil, že
som závislý, zmieril som sa s tým a prijal som to. Učím sa zvládať krízové situácie a zvládam
ich lepšie ako na začiatku. Viem, čo sú moje spúšťače. Spoznávam sám seba. Riešim všetko
a najlepšie ako viem. Najkrajšie je však to, že som sa zmieril s celou svojou rodinou a tetou.
Dali mi poslednú šancu a ja ju chcem využiť. Chcem abstinovať a páči sa mi to. Mám teraz
plno možností a snažím sa ich pomaly plniť. Nastúpil som do školy, kde sa mi darí, čo ma
veľmi teší. Robím veci, ktoré som v minulosti nerobil a som na seba hrdý a myslím, že právom.
Dodnes neviem pochopiť, že už som do basy nemusel a aj tak som zostal v resoce. Pochopiť to
nemusím, hlavné, že dnes som čistý, študujem a žijem.
							

Martin, 26 rokov, 14 mesiacov v RS

Pobyt v DOMOVE NÁDEJE mi dáva nový pohľad na svoju závislosť, ktorej sa už dlhší čas
neviem zbaviť. Vždy som ten boj prehrával a aj preto som sa rozhodol pre resocializáciu. Spadol
som na svoje dno, a tak sa aj tu snažím postaviť zoči - voči svojej závislosti. Tu sa stretávam
a čelím veciam, ktoré som v minulosti riešil alkoholom a drogami a utekal som od všetkých
problémov. Tu ako keby som sa vrátil do obdobia, kým som nebol závislý a pokračujem ďalej
v práci na sebe. Dostávam tu aj nový pohľad na život bez alkoholu a v tom sú nám nápomocní
pracovníci tohto zariadenia, za čo sa im chcem za celú komunitu aj poďakovať. Je krásne zistiť,
že žiť sa dá aj bez drogy.
Roman, 31 rokov, 9 mesiacov v RS

Skupinová terapia v Domove nádeje
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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.
Cieľová skupina:
Na výkon študentskej praxe sú prijímaní študenti 1. až 5.-teho ročníka Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove a 3. až 5.-teho ročníka IEaSP, FF
PU v Prešove.
Hlavné výsledky:
10 študentov VŠZaSP sv. Alžbety, ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča absolvovalo v RS CKD prax
v celkovej dĺžke 291 hodín,
9 študenti IEaSP FF, PU v Prešove absolvovalo prax v celkovej dĺžke 260 hodín.
						

Ing. Branislav Božek
koordinátor praxe

Areál Domova nádeje
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Dom sv. Faustíny (DsF) Svidník
- domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení s celodennou
prevádzkou, pobytovou formou a poskytuje komplexné sociálne služby . Pôsobnosť nášho
Domu 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 bežný a plnohodnotný život.
Sociálne služby v domove na polceste môžu využiť aj ženy po resocializácií, bez domova,
po výkone trestu.
Poskytované služby:
sociálne poradenstvo a prevencia,
individuálna a skupinová terapia,
administratívna pomoc,
stretnutia s psychologičkou 1x týždenne priamo v zariadení,			
duchovná a sociálna pomoc, ako aj asistencia.
Naše aktivity za rok 2012:
Vo februári sme sa rozhodli spríjemniť si chvíle a v zariadení sa konal karneval. Všetky
klientky si zhotovili masky, ktoré boli ohodnotené cenami.
Spolu s veriacimi celého svidníckeho dekanátu sme sa v marci zúčastnili Fatimskej
soboty v Ľutine. Všetci sme sa duchovne obohatili, bol to náš prvý spoločný zážitok mimo
DsF.
V Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku sme spoločne, pracovníčky a klientky DsF viedli
krížovu cestu k Božiemu milosrdenstvu. Všetci zúčastnení mali hlboký duchovný zážitok,
keďže tieto ženy nerozprávali a nečítali jednotlivé zastavenia len tak, naučene, ony naozaj
ten kríž nesú. Mnohokrát sú odstrkované, znevažované a mnohokrát padli pod krížom...
no sme tu my, aby sme ich zdvíhali a dávali nádej, že bude lepšie.
Po oslovení pána primátora Ing. Holodňáka sme 16. apríla v meste spropagovali predaj
časopisu Cesta. Pán primátor ponúkol a predal za hodinu a pol 115 časopisov, za čo mu
patrí veľká vďaka. Financie sme použili na nákup materiálu, ktorý využijeme v pracovnej
terapii.
Nasledoval 17.4.2012 - Deň otvorených dverí,
ktorého sa zúčastnil pán riaditeľ GKCH, zástupca riaditeľa GKCH a odborná zástupkyňa
ADOS Charitas Prešov, ktorá bola k dispozícii ľuďom na meranie tlaku a glykémie. Navštívili
nás aj žiaci CZŠ sv. Juraja a študenti Gymnázia bl. Matky Terezy. Taktiež v tento deň nás
navštívil zástupca primátora mesta Svidník, hlavný kontrolór mesta, vedúca sociálneho
odboru a prednosta mesta Svidník. Naše pozvanie prijal aj riaditeľ Detského domova
v Medzilaborciach a soc. pracovníčka s piatimi chovankyňami tohto detského domova.
Zaujímali sa o toto zariadenie, o prostredie, v ktorom sa nachádza, režim dňa a niektoré
s chovankýň chcú umiestniť v tomto zariadení. Keďže sme túto akciu spropagovali
v chrámoch a na stránkach miestnych novín, do DsF sa prišli pozrieť aj ľudia, ktorých
informácia zaujala. Všetci zúčastnení (okolo stovky) si mali možnosť prezrieť priestory DsF,
klientky vyrozprávali svoje životné príbehy, mohli si zakúpiť výrobky, ktoré pochádzajú
z pracovnej terapie, a tak podporiť toto zariadenie.
V júni sme navštívili kultúrne podujatie - Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov, ktoré nie
sú iba propagáciou folklóru, ale sú spojené s celým radom ďalších významných kultúrnych
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podujatí, ako sú etnografické a výtvarné výstavy.
22.9.2012 nás navštívili švajčiarski priatelia z Associazione Alessandra Marzano, Gruppo
Amici Italiani di Pfäffikon a Katolíckej talianskej misie Uster. Hlavným cieľom návštevy
vo Svidníku bola prehliadka finančne podporeného projektu a to: oprava časti podkrovia
domova na pol ceste - Domu sv. Faustíny pre ženy. Navštívili sme pamätník na Dukle.
Návštevníci si mali možnosť pozrieť Chrám Božej Múdrosti, ktorý sa nachádza neďaleko
areálu prírodného vojenského múzea vo Svidníku.
Dve pracovníčky a 4 klientky DsF sa zapojili v novembri do Adventnej Tesco zbierky,
ktorú organizovala Slovenská katolícka charita Bratislava. Cieľom tejto zbierky bolo nielen
vyzbierať peniaze, ale aj prezentovať zariadenie prostredníctvom výrobkov zhotovených
v rámci pracovnej terapie a potešiť ľudí darovaním týchto výrobkov v predvianočnom
období. Hodnotíme to ako veľmi dobrú skúsenosť.
Vianočné sviatky v DsF už po druhýkrát začali tak, ako v každej rodine, pri štedrovečernom
stole. Po večeri si klientky spoločne s kňazom o. Marekom Pulščákom a pracovníčkami
zaspievali koledy. Za to, že aj tento rok mali na štedrovečernom stole množstvo dobrôt,
patrí poďakovanie pedagógom SOU Internátneho v Snine pod vedením riaditeľky
Jany Kandríkovej a všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky potravín, drogérie a ďalšieho
spotrebného tovaru. Vďaka sponzorovi si klientky našli pekné darčeky pod vianočným
stromčekom.
Klientky DsF majú naďalej 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.). 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 DsF.
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov:
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Rok 2011
Rok 2012
2, 4 – pracovníčky 2, 3 – pracovníčky
na dohodu
na dohodu
1
1
12
15
8
8
100%
119%

Index 2012/2011
1,00
1,00
1,25
1,00
1,19

Plány do budúcna:
Plánujeme sa zúčastniť na trhoch, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach v meste
Svidník a tam sa prezentovať výrobkami zhotovenými v rámci pracovnej terapie. Naďalej
sa chceme aktívne podieľať na živote farnosti, v marci budeme viesť krížovú cestu
v Chráme Božej Múdrosti, v máji sa chceme zúčastniť spolu s veriacimi farnosti púte do
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe, v júli Fatimskej soboty v Ľutine. Taktiež
nechceme chýbať na slávnostiach Rusínov - Ukrajincov vo Svidníku, ktoré sprevádzajú
mnohé atrakcie.
Mgr. Helena Paňková
vedúca DsF
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Klientky Domu sv. Faustíny
Otázka pre klientky: „Čo Vám dal pobyt v tomto zariadení?“
„Hlavne strechu nad hlavou, usporiadať si život po duchovnej stránke, naučiť sa vnímať
ľudí okolo seba, lásku, porozumenie, úctu, možnosť hľadať si byt, prácu, byť sama sebou,
spoznávanie nových ľudí, inak vnímať svet okolo seba.“						
												
										Ildikó
„Okrem takej maličkosti, akou je domov? Dal mi možnosť rozvíjať asertivitu a empatiu, na
chvíľu žiť svoj život spolu so životmi iných - zaujímavé, poučné, zábavné.“				
										Lenka
„Strechu nad hlavou.“										
										Mária
„Stretla som tu dosť ľudí a naučila som sa veľa prác. Naučila som sa vyšívať, šiť, nejaké ručné
práce, aj práce v záhrade, šiť na stroji, naučila som sa variť lepšie, pliesť z vlny, veľa zaujímavých
činností. Chodila som predávať časopis Cestu a tak som si privyrobila finančne, že som si tak
prilepšila a som si mohla kúpiť nejaké lepšie jedlo za tie peniaze alebo ovocie.“
												
										Anna
„Dala som si do poriadku svoj zdravotný stav. Stretla som dobrých ľudí. Bola som tu veľmi
spokojná. Predajom časopisu Cesta som si zlepšila svoju finančnú situáciu na veľmi dobré
nákupy. Ďakujem pracovníčkam za to, že mi pomohli vybaviť invalidný dôchodok. Naučila
som sa dobre variť a rôzne práce.“								
												
										Viera
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Projektový manažment
Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V roku 2012 sa dvaja študenti Teologickej fakulty v Prešove zúčastnili u nás pastoračnej
praxe, počas ktorej využili možnosť získať praktické skúsenosti z charitnej práce formou
Absolventskej praxe s príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a v
Bardejove.
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. Dobrovoľnícka
služba v Starej Ľubovni je veľmi perspektívnou spoluprácou, pretože vykazuje vysokú
úspešnosť v získaní praktických zručností a umiestnenia sa na trhu práce po ukončení
služby, či už v našom zariadení, alebo v zariadeniach podobných inštitúcií v regióne.
Chránené
pracovisko
v Starej Ľubovni, zriadené
od roku 2009, prešlo
v roku 2012 niekoľkými
zmenami. K 30. 9. 2012 boli
preobsadené
pracovné
miesta
novými
ťažko
zdravotne
postihnutými
(ZŤP)
zamestnancami
s nižšou mierou postihnutia.
Z tohto dôvodu bol
ukončený pracovný pomer
s asistentom pre ZŤP
podľa § 59 Z.z. o službách
zamestnanosti. Príspevok na
úhradu mzdy asistenta ZŤP
z ÚPSVaR bol v roku 2012
počas 9 mesiacov 4 438,16
eur. Príspevok na úhradu
prevádzkových
nákladov
chráneného pracoviska činil 5 553,13 eur.
Chránené pracovisko v RS DON v Prešove, zriadené v roku 2011 pokračovalo počas
minulého roku bez prerušenia a príspevok z Úradu práce, soc. vecí a rodiny podľa § 56 zákona
o službách zamestnanosti činil celkom 7 548,05 eur, čo predstavuje mzdu zamestnanca
ZŤP vykonávajúceho administratívne práce v pracovnej terapii autoumyvárne DON.
V roku 2011 sme vytvorili pracovné miesto pre jedného ZŤP zamestnanca aj
v prevádzke Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Príspevok podľa § 56 na úhradu nákladov na
zriadenie chráneného pracoviska za rok 2012 činil 5 068 eur. Tieto finančné prostriedky boli
použité na úhradu mzdy zamestnankyne vykonávajúcej dohľad nad pracovnou terapiou
v domove na pol ceste.
						
Ing. Anna Kuchtová,
projektová ekonómka

42

„Výmena okien a oprava fasády priečelia budovy resocializačného
strediska Domov nádeje Prešov“

Poskytovateľ dotácie:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie Bratislava
Výška poskytnutej dotácie: 20 981,- EUR
Hlavným cieľom projektu bola výmena okien budovy a oprava fasády priečelia
budovy resocializačného strediska Domov nádeje z ulice Jarková 79.
Výmenou okien plánujeme ušetriť energiu na vykurovanie a opravou fasády celkový
estetický vzhľad budovy, ktorá bola v nevyhovujúcom, havarijnom stave.
Projekt bol vypracovaný v súlade s prioritami verejnej výzvy a v súlade s cieľmi Národnej
protidrogovej stratégie 2009 – 2012.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, finančný odbor
Bratislava
Výška poskytnutej dotácie: 9 000,-EUR
Ciele projektu: Pred udelením dotácie a realizáciou projektu bol náš vozový park
Resocializačného systému cesta k domovu (RS CKD) a Gréckokatolíckej charity Prešov
v nevyhovujúcom stave. Preto sme žiadali dotáciu na kúpu motorového vozidla na tieto
ciele:
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•
Zabezpečenie terénnej sociálnej práce, vyhľadávacia činnosť, prvý kontakt s
klientom
•
Prepravu čiastočne imobilných klientov (úrady, lekár...).
•
Dovoz a distribúcia materiálu, šatstva pre bezdomovcov a ľudí v sociálnej núdzi,
potravín, čistiacich a hygienických potrieb, materiálu pre účely pracovnej terapie.
•
Zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení.
•
Účasť klientov na pracovnej a terénnej terapii.
•
Účasť klientov na vzdelávacích aktivitách.
Mgr. Rostislav Labuda
projektový manažér

Projekt SERVICE - LEARNING

Tím Gréckokatolíckej charity Prešov v roku 2012 okrem dobrovoľníkov a študentov na praxi
dopĺňali aj študenti Projektu Service-learning. Projekt prebiehal od októbra do decembra
v roku 2012, kedy 3 študentky študijného odboru sociálna práca na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity navštevovali naše Centrum sociálno-poradenských služieb v Prešove.
Ich činnosti boli zamerané na inováciu služieb s prioritnou pozornosťou zameranou na
propagáciu mesačníka Cesta.
Výber zariadenia, ani zameranie činnosti študentiek Kataríny Pacigovej, Simony Tomkovej
a Veroniky Takáczovej neboli náhodné. Až po teoretickej príprave a exkurzii všetkých
zapojených organizácií si vybrali konkrétnu organizáciu, v ktorej na základe analýzy
poskytovaných služieb spracovali projekty inovácie, či možnosti skvalitnenia služieb.
V priebehu roka 2012 Prešovské dobrovoľnícke centrum s podporou Nadácie Tatrabanky
realizovalo projekt Service-learning v Prešove. Jeho autorkou bola doc. PaedDr. Tatiana
Matulayová, PhD., ktorá prišla s myšlienkou a konkrétnym návrhom na zlepšenie záujmu
študentov o dianie v komunite. Service-learning - „učenie sa službou“ je koncepcia
univerzitného vzdelávania založená na partnerstve univerzity a organizácii pôsobiacich
v danej komunite s cieľom prispieť ku komunitnému rozvoju, budovaniu občianskej
spoločnosti, priblížiť teoretické vzdelávanie potrebám praxe a komunity, propagácie
myšlienky dobrovoľníctva a iné.
Na projekte participovalo okrem GKCH ešte 6 partnerov, ktorí sa venujú rôznym
cieľovým skupinám a 10 študentiek a študentov. Ako ukázali výsledky zisťovania na záver
projektu, ciele, ktoré si študentky stanovili, sa im aj podarilo naplniť, rovnako aj ciele celého
projektu. Ukázalo sa, že uvádzaná koncepcia je ozaj prínosná pre všetky zúčastnené strany
a v univerzitnom vzdelávaní môže byť efektívnou inováciou. Po zhrnutí projektu je jasné, že
je široko využiteľná a dobre aplikovateľná.
							

Tesco adventná zbierka

Hlavným cieľom projektu organizovaného spoločnosťou Tesco v spolupráci so Slovenskou
katolíckou charitou, do ktorého sa zapojila aj GKCH, bolo úspešne zrealizovanie verejnej
finančnej zbierky, ktorej výnos bol použitý na charitatívne účely - podporu konkrétnych
zariadení a služieb diecéznych a arcidiecéznych charít v sieti SKCH. Ďalším cieľom, okrem
vyzbierania finančných prostriedkov, bolo aj zvyšovanie verejného povedomia verejnosti
o tom čo robí GKCH, o potrebe solidarity a pomoci ľuďom v núdzi.
Projekt trval od 29.11. do 22.12.2012 a GKCH zbierala zdroje počas štvrtkov, piatkov
a sobôt v Tesco Prešov (Vukov), Humenné a Svidník. Naša Charita za 32 dní zbierky s vašou
pomocou vyzbierala 2 395,90 €. 35 ľudí (zamestnanci, klienti a dobrovoľníci) počas 153,5
hodín zažilo veľa pekných, ale niekedy aj ťažkých chvíľ. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí nám
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boli ochotní prispieť,
s ľuďmi, ktorí sa na našu
prácu pýtali, aj keď nám
finančne nemohli pomôcť,
s odmietavými postojmi,
ale žiaľ aj s nevľúdnymi
občanmi.
V
každom
prípade by sme chceli
poďakovať
všetkým,
ktorí sa na nás pri zbierke
usmiali.
Mgr. Ivana Strelcová
asistentka riaditeľa

Rozvoj sociálneho podnikania
Medzinárodná organizácia NESsT
so sídlom v USA vyhlásila Program rozvoja
sociálneho podnikania, ktorého cieľom je
rozvíjať udržateľné sociálne podniky, aby sa
riešili kritické sociálne pomery v krajinách
s rozvíjajúcim sa trhom. Do celého procesu
sme sa zapojili počas dvoch pracovných
seminárov a spracovávali sme materiál
o Pripravenosti organizácie, Predbežnú
štúdiu uskutočniteľnosti, Štúdiu uskutočniteľnosti s Finančným plánom a stanovením Bodu
zvratu, ktoré majú vyústiť do Podnikateľského plánu. Následne sme podpísali Dohodu
o spolupráci na podporu pri budovaní kapacít a finančnú podporu pri rozvoji Pneuservisu
pri Resocializačnom stredisku Domov nádeje.
Pre tento nový projekt máme vytvorené vhodné priestorové i personálne podmienky,
pripravenú klientelu cez pracovisko pracovnej terapie – Autoumyváreň.

Slnečné kolektory
Aj v tomto roku nás
podporila
Vysoká
škola
zdravotníctva a soc. práce sv.
Alžbety Bratislava vo výške
9 000,- Eur, keďže sme Školiacim
pracoviskom pre študentov Ústavu
sociálnych vied a zdravotníctva
bl. P. P. Gojdiča v Prešove v rámci
odbornej praxe.
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Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a montáž slnečných kolektorov
s príslušenstvom pre Pobytové zariadenia Pod Táborom 33 v Prešove, kondenzačný plynový
kotol Vitodens (krízový stav na Centre GKCH) a vysokotlakový čistiaci stroj Kranzle Therm pre
pracovisko pracovnej terapie Autoumyváreň RS Domov nádeje.

Zefektívnenie prevádzky poradenských sociálnych služieb pre ľudí v núdzi
V júni 2012 sme sa obrátili so žiadosťou o podporu našich služieb na Diecéznu
charitu Eichstätt v Nemecku, konkrétne išlo o podporu zakúpenia solárnych panelov pre
objekt Centra poradensko-sociálnych služieb Pod Táborom 33 v Prešove, keďže sme mali
veľmi dobrú skúsenosť s efektivitou vynaložených nákladov na vykurovanie a teplú vodu
vedľajšej prevádzky Pobytových služieb. V decembri nám bola schválená polovičná čiastka
vo výške 2 000,- Eur. Zakúpenie a montáž solárnych panelov zrealizujeme až v jarných
mesiacoch roka 2013, nakoľko to počasie dovolí.

„Výroba darčekov odháňa ich smútok“
V decembri 2012 sme na darcovskom portáli www.dobrakrajina.sk mali možnosť
zaregistrovať náš projekt pracovnej terapie (výroba darčekových predmetov) Domu sv.
Faustíny vo Svidníku na čiastku 3 656,- Eur. Šikovné ženské ruky pod vedením kolegyne
Vierky Antošovej dokážu vykúzliť zaujímavé hračky, tašky, vankúše, či kalendáre na pôstne
obdobie Filipovky... Je to výzva pre našich darcov, dobrodincov a priateľov, aby nás podporili
aj takouto elektronickou formou, a tak dali ženám v núdzi pocit užitočnosti a vlastnej
hodnoty.

Celkovo sme ako projektový tím napísali a podali 41 projektov resp. žiadostí o finančnú
podporu, z toho bolo 11 neschválených, 11 je otvorených alebo presunutých na rok 2013
a 26 žiadostí, či projektov bolo schválených a podporených, z toho 7 projektov bolo
odsúhlasených ešte z roka 2011.
									
Ing. Mária Rajňáková
koordinátorka
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Mozaika vzácnych udalostí
19. apríl – 21. máj - sa
uskutočnila výstava fotografií
v OC Max Prešov pod názvom
„Charita v živote – život
v Charite“ organizovaná
Centrom
sociálnoporadenských služieb. Bola
spojená so zbierkou použitej
obuvi pre ľudí v núdzi.

3. máj – účasť Ing. Márie Rajňákovej za GKCH Prešov na informačnej porade Rady pre
migrantov a utečencov pri KBS v Charitnom domove Dolný Smokovec pod vedením o.
biskupa Mons. Jána Oroscha. V oblasti prevencie Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
realizujeme besedy na školách so študentami, v minulom roku to bolo v Humennom
a v Prešove pre 66 žiakov počas 4 hodín.
17. máj – stretnutie zamestnancov GKCH Prešov spolu s moderátorkou Mgr. Jozefínou
Komárovou v Pastoračnom
centre pri Chráme Povýšenia
sv. Kríža v Prešove na
Sekčove.
Zamerali sme sa na
ňom viac na prehĺbenie
jednoty a spolupráce medzi
Centrom a strediskami GKCH
Prešov. Najprv sme hovorili
v skupinách o našom
poslaní a cieľoch. Jednotlivé
zariadenia sa predstavili
vtipnými
scénkami.
Zamýšľali sme sa nad
osobnou skúsenosťou na
pracovisku v individuálnej
práci a v skupinovej práci
sme názorne videli aká
dôležitá je komunikácia pri práci na spoločnom diele. Praktické skúsenosti sme si overili
pri prezentácii teórie o predpokladoch úspešnosti od S. Coveya. Pred dobrým obedom
s veľkou radosťou z úspechu nášho hokejového reprezentačného tímu na Majstrovstvách
sveta v zápase s Kanadou 4:3 a postupu do semifinále sme sa ešte potrápili s anketou na
vyhodnotenie stretnutia, ktorá je vzácnym materiálom na zlepšovanie kvality našej práce
a vzťahov do budúcna.
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13. jún – návšteva pracovísk a zariadení Diecéznej charity Ostrava s cieľom hľadať
inšpirácie pre pracovné terapie klientov a rozvoj Redakcie časopisu Cesta.
28. jún – oslavy 10. výročia vzniku Klubu
KAHAN pre abstinujúcich so Sv. liturgiou
v Kaplnke biskupa bl. P.P. Gojdiča, prednášky
odborníkov, odovzdanie plakiet za abstinenciu
s krátkym kultúrnym programom, spoločný
obed a prehliadka mesta pre hostí.

15. augusta – výlet do Slovenského
raja na Kláštorisko pre zamestnancov GKCH
a rodinných príslušníkov na 2 autobusoch,
Sv. liturgia na sviatok Zosnutia Bohorodičky
v ruinách bývalého kartuziánskeho kláštora
s p. kaplánom gréckokatolíckej farnosti na
Sekčove Mgr. Patrikom Maľarčíkom.

5. – 6. septembra – organizácia zasadnutia
Rady SKCH v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča v réžii
GKCH Prešov.
10. – 14. september – návšteva vo Švajčiarsku u partnerov projektu pre Dom sv. Anny
v Starej Ľubovni cez Švajčiarsky finančný mechanizmus Wagerenhof Uster a priateľov
Nadácie Alessandra Marzano Pfäffikon i Katolíckej talianskej misie pod vedením p. Franca
Gattiho SJ, ktorí podporujú rekonštrukciu objektu Domu sv. Faustíny vo Svidníku.
19. – 22. september – následná
návšteva švajčiarskych priateľov
Nadácie
Alessandra
Marzano
i Katolíckej talianskej misie z Usteru
u nás na Slovensku. Popri službách GKCH
vo Svidníku, v Starej Ľubovni a v Prešove
priatelia navštívili historické centrum
mesta Bardejov pod záštitou UNESCO
a sobotu venovali obhliadke projektov
na Ukrajine (nemocnica v Koroleve
a podpora rodiny v núdzi v Užhorode).
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18. októbra – benefičný koncert „Krídla
túžby“ v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, kde sme navrhli na ocenenie
zamestnanca v sociálnej sfére vedúceho
Pobytových zariadení Pod Táborom 33 p.
Rudolfa Baču.

15. novembra – odpustová slávnosť
k charitnej kaplnke bl. biskupa P. P. Gojdiča
so svätou liturgiou, ktorú slúžil bývalý
účastník pastoračnej praxe na Charite o.
Jaroslav Kačmár a následné agapé.

23. novembra - viac ako 260 zamestnancov, dobrovoľníkov
a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity sa v piatok
zišlo na Spoločnej púti SKCH. Púť je súčasťou oslavy
obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989 a oslavy
sviatku patrónky charity sv. Alžbety Uhorskej. Program sa
začal o 13:30 hod. svätou omšou v Dominikánskom kostole
v Košiciach. „Každoročná púť je priestorom na poďakovanie
sa a spoločnú modlitbu za to, čo priniesol uplynulý rok.
Je to však aj miesto pre vzájomnú inšpiráciu a ocenenie
práce ľudí, ktorí sa angažujú v prospech a dobro núdznych,“
povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Za
našu GKCH bola prezidentom SKCH Mons. Štefanom
Sečkom ocenená terapeutka RS Domova nádeje Bc. Ľubica
Sluťáková a ekonómka Valéria Rabatinová.

Na ocenenia boli navrhnutí aj ďalší naši zamestnanci:
- Sociálny čin roka – Mgr. Michal Kall, Bc. Štefan Racz za záchranu života ľudí bez domova
počas mrazov v zime a realizáciu krízového režimu príjmu s 24-hod. prevádzkou v NDC
- Sestra roka 2012 - profesionálne a ľudsky – do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť
Ecopress, a.s. bola nominovaná sestra PhDr. Dagmar Chanáthová, odborný zástupca ADOS
„Charitas“ Prešov, ktorá sa dostala až do finále
- C.A.R.D.O. Bratislava pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
dňa 4.12.2012 odovzdalo ocenenie Srdce na dlani, kde bola navrhnutá Mária Rajňáková za
dobrovoľnícku službu (vo farnosti Prešov - Sekčov).
Ing. Mária Rajňáková
koordinátorka
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Personálny a finančný manažment
Ekonomický úsek zabezpečuje finančnú a personálnu stránku Gréckokatolíckej charity
Prešov, čo sa týka uceleného a správneho prehľadu toku financií s využitím ľudských
zdrojov. Po stránke personálnej v spolupráci s manažmentom GKCH, duchovným správcom
o. Voskárom a naším supervízorom Doc. PhDr. Jozefom Kredátusom, PhD., sme sa v
uplynulom roku zamerali na všetko, čo sa týka človeka v pracovnom procese, teda jeho
získavanie, formovanie, fungovanie, využívanie jeho pracovných schopností a správania sa,
jeho vzťahu k vykonanej práci a spolupracovníkom a na jeho vlastné uspokojenie a pocit z
dobre vykonanej práce v súlade s jeho personálnym a sociálnym rozvojom.
V personálnej oblasti sa nám podarilo urobiť výberové konania pre vzniknuté potreby
pracovných pozícií v subsystémoch a prijatie nových zamestnancov:
Centrum GKCH
– stabilizácia sekretariátu – 1 asistentka riaditeľa
– koordinácia sociálnych služieb – 1 koordinátor
Centrum sociálno – poradenských služieb
– pastoračná prax - 2 bohoslovci cez UPSVaR
– humanitárny sklad solidarity – 1 správca skladu
– kuchyňa – 1 kolegyňa na Dohodu
Dom sv. Faustíny vo Svidníku
– vedúca DsF
– pokračovanie pracovnej terapie v DsF – 3 kolegyne na Dohodu
Domov nádeje
– terapia klientov – 1 terapeut
Dom sv. Anny a Švajčiarsky finančný mechanizmus
– obslužný personál - 2 zamestnanci
– manažment projektu ŠFM - 4 zamestnanci
– Denné centrum v projekte 2 zamestnanci a 2 Dohody o práci
– Rehabilitačné stredisko – 4 zamestnanci a 4 Dohody
– Prepravná služba – 2 zamestnanci
– Remeselnícke dielne – 6 zamestnanci
– Denné centrum – 2 zamestnanci a 2 Dohody
– Zahraničná spolupráca – 1 koordinátor na čiastočný úväzok.
Prehľad personálneho stavu GKCH

		

Ukazovateľ
R. 2011 R. 2012 Index Muži Ženy
Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách
45
55 1,22
20
35
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný
44
51 1,17
19
32
Počet zamestnancov v pracovnom pomere ku 31. 12.
49
57 1,16
23
34
Počet vytvorených pracovných miest počas roka
8
24 3,00
6
18
Počet nových zamestnancov vo fyz. osobách
7
14 2,00
5
9
Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím
7
13 1,86
4
9
Počet zamestnancov s ukončeným prac. pomerom
8
5 0,63
3
2
Počet zamestnancov na dohodu o prac. činnosti
49
47 0,96
19
28
Priemerná mzda v GKCH
538,29 556,85 1,03
-
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Zamestnanci v GKCH podľa vzdelania:
Vysokoškolské			37
Stredoškolské			16
Stredné odborné učilište		
3
Základné vzdelanie			
1
Čo sa nám podarilo z finančného hľadiska:
Gréckokatolícka charita Prešov je financovaná z viacerých zdrojov. Zariadenia sú GKCH
financované prostredníctvom PSK a Mesto Prešov v zmysle zákonov č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov.
Celkové príjmy za rok 2012 tvoria čiastku 984 635 EUR, z toho v %:
Štátna dotácia 							61,2
Príjmy z predaja služieb						11,4
Ostatné výnosy							15,5
Príjmy z 2 % daní						
2,3
Príspevky FO, PO a zbierky					
9,6
V roku 2012 sa znížil podiel štátnych dotácií na celkových príjmoch oproti
predchádzajúcim rokom.
Pri porovnaní hospodárenia vybraných stredísk sme došli k nasledovnému:
RS Domov nádeje pri celkových príjmoch 155 285,- EUR dosiahol celkové náklady
168 837,- EUR, čo činí stratu 13 552,- EUR. Toto zariadenie je financované v zmysle zákona
č. 305/2005 z. z., pričom výška príspevku sa nemenila už niekoľko rokov
Útulok ARCHA, Dom Charitas, Nocľaháreň Effeta – celkové príjmy činia 241 161,EUR, pričom náklady sú v čiastke 232 617,- EUR, čo predstavuje úsporu 8 544,- EUR, ktorá
slúži na zlepšenie kvality života klientov daných zariadení
CSPS Prešov – celkové príjmy činia 88 177,- EUR, pričom náklady sú 98 177,-, tj. strata
rovných 10 000,- EUR, čo najviac zaťažilo Sociálne poradenstvo, ktoré stojí na ľudských
vstupoch, nie na materiálnych a tým sa každým rokom nepomerne zvyšujú náklady na
ľudské zdroje pri rovnakej výške príspevku.
Straty jednotlivých zariadení sme mohli pokryť vďaka snahe vedúcich zariadení a
pracovníkov jednotlivých služieb pri získavaní darcov a sympatizantov GKCH.
Za náš najväčší úspech popri uvedených a iných nemenej náročných činnostiach v spojení
s projektovým financovaním považujeme personálnu a ekonomickú prípravu a zvládnutie
realizácie projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu s názvom „Komplexné
sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará
Ľubovňa“, do ktorého sme išli s menšími obavami pamätajúc si ešte problematické
financovanie podobných projektov z nedávnej minulosti. Videli sme však potrebu rozvoja
Domu sv. Anny, tak sme sa pustili do práce a napokon môžeme konštatovať, že popri
existujúcom náročnom projektovom financovaní a z toho vyplývajúcom ekonomickom
a účtovnom spracovávaní všetkých účtovných dokladov sa nám vďaka Bohu podarilo
včleniť spomínaný projekt do komplexu celej účtovnej a personálnej agendy.
											

51

Ročenka 2012

Gréckokatolícka charita Prešov

Finančný prehľad hospodárenia:
Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdrav. poistenie
Zákonné soc. náklady
Dane a poplatky
Finančné náklady
Ostatné náklady
Odpisy DHM
Poskytnuté prísp. iným účt. jednot.
Spolu

v Eurách
125 601
64 789
11 771
41 793
395 567
128 839
23 699
5 203
125
152 533
35 698
711
986 329

Zdroje
v Eurách
Príjmy z predaja služieb
112 704
Dary FO a PO
67 263
Zbierky v chrámoch
27 467
Výnosy z nájmu majetku
1 125
Ostatné výnosy
150 687
Príspevky z 2% z dane
22 831
Dotácie z PSK
399 185
Dotácie samospráv
62 323
Príspevok z UPSVaR
25 007
Príspevok z MPSVaR
116 043

Spolu

984 635

Rozdiel – strata: 1 694,- Eur
Finančné hospodárenie GKCH podľa služieb
Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Snina
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia S. Ľubovňa
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Svidník
Nocľaháreň Effeta
Útulok Archa Prešov
Nízkoprahové denné centrum Prešov
Domov na polceste Dom Charitas Prešov
Domov na polceste Dom sv. Faustíny Svidník
Domov sociálnych služieb Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Zákon 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí
a sociálnej kuratele
Sociálne centrum Prešov
Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov
Zdravotnícke služby Zákon č. 277/1994 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, Snina, Sabinov
Iné služby a projekty
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov
Redakcia mesačníka Cesta
Komunitná a terénna sociálna práca
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Náklady v EUR
Index
r. 2011
r. 2012
rastu
1 259
0
0
0
13 042
14 711
1,13
7 550
11 174
1,48
13 907
20 245
1,45
107 913
140 344
1,30
25 218
29 598
1,17
78 312
72 889
0,93
22 798
15 570
0,68
60 874
82 690
1,36
25 933
163 941

27 363
143 060

1,05
0,87

44 716

62 406

1,39

25 047
20 130
11 683

178 503
20 263
21 114

7,12
1,01
1,81

Humanitárny sklad solidarity
Pracovná terapia klientov RS CKD
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
Chránené pracoviská
Klub Kahan
Projekt v S. Ľubovni cez Švajčiarsky fin. mechanizmus
SPOLU

2 599
13 031
9 785
17 398
665 136

1 283
12 559
441
24 260
2 770
105 086
986 329

0,49
0,96
0,04
1,39
1,48

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

Jar 2011
2 195,26
1 387,18
861,22
543,04
632,70
1 731,88
886,90
891,40
753,10
1 098,15
938,87
1 084,70

Jeseň 2011
1 775,35
1 009,36
760,50
572,49
596,65
1 629,03
791,12
823,83
649,82
824,85
858,18
902,28

Jar 2012
2 156,85
758,77
332,02
533,77
496,81
643,93
1 735,41
833,74
951,35
678,80
892,70
1010,99
973,68

Jeseň 2012
2 020,00
769,95
293,75
844,72
506,65
546,40
1 543,73
697,24
831,65
605,68
1 078,51
955,47
898,84

13 004,40
236,72
379,32
111,47
1 161,08

11 193,46
183,50
351,80
120,90
559,31

11 998,82
160,90
299,03
145,70
1 193,34

11 592,59
178,50
278,60
148,50
645,86

1 888,59

1 215,51

1 798,97

1 251,46

195,92

0

0

0

SPOLU:
15 088,91
12 408,97
13 797,79
12 844,05
* Hrabské - novovytvorený protopresbyteriát rozdelením protoprebyteriátu Bardejov v r. 2012
* *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 tvoril v roku 2012 len 2,7% zo všetkých príjmov rozpočtu
organizácie.
S Božím požehnaním chceme naďalej pokračovať v dobrej spolupráci s manažmentom,
vedúcimi subsystémov a ostatnými kolegami na napĺňaní poslania GKCH.
Bc. Helena Kaššayová, Valéria Rabatinová
ekonomické oddelenie
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Správa o finančnom audite
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Spolupracujúce organizácie, darcovia a dobrodinci
Spolupracujúce organizácie:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Mestský úrad Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Synapsia Prešov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií 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
Základná umelecká škola J. Melkoviča v SĽ
Súkromná základná umelecká škola – p. Nadežda Štefančíková
Obecné úrady: Matysová, Kamienka, Malý Lipník, Plavnica, Veľká Lesná, Haligovce,
Plaveč, Nová Ľubovňa, Hniezdne, Stará Ľubovňa
PhDr. Mária Jancurová
MUDr. Eva Svrčková
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni
Súkromná ambulancia Klinickej psychológie Mgr. Aleny Chomišákovej
Súkromná ambulancia detskej neurológie Dr. Jany Priputníkovej
Gréckokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni
Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou Prešov
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
Revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka v Prešove
Dôvera zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov
Union zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov
Občianske združenie neštátnych zdravotníckych zariadení ZDRAVITA
Pracovná zdravotná služba, FNsP J. A. Reimana Prešov
MED ART, s.r.o., Malý Šariš
Počítače a Programovanie, Žilina
Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava
Ekologické služby, Anna Krištanová Petrovce
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava
Regionálne centrum hodnotenia sústavného vzdelávania Prešov
Mestský úrad Humenné
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, pracovisko Svidník
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Gréckokatolícky farský úrad mesta Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto
Gréckokatolícky farský úrad Snina
Noviny Pod Vihorlatom, Humenné
Mestský úrad Snina
Informačné centrum Snina
Potravinová banka Lipany, p. Urdzik
Katolícka talianska misia Uster
Assoziazione Alessandra Marzano Uster
Wagerenhof Uster, Švajčiarsko
AA Zdroj Rymanow, Poľsko
Darcovia materiálni a finanční:
Peter a Anna Vislocký, Litmanová
PaedDr. Michal Biganič s rodinou
Anna Labantová
Alžbeta Volaříková
Peter Rindoš
Slavomír Kulanga
Ing. Oľga Mlynarčíková
Miroslav Bušek, Andrejovka
Pekáreň Goraľ - Gregor Hudák
Michal Šipoš
Vladimír Šipoš
Roman a Zlatica Šipošovi
Veronika a Ľubomír Kasinovi
p. Virová,
Jana Duhaňová
Alžbeta Selepová
o. Jozef Popik
o. Marián Pacák
Pán z Trenčína venoval práčku a iné dôležité veci
o. Miroslav Bujdoš
Naceva Slovakia, s.r.o. Prešov
Miroslav Ochotnický, Prešov,
Viliam Čech, Prešov,
Róbert Fekety
Andrej Dučaj
Pavol Mňahončák
Anna Lazoríková, Svidník
p. Skasková, Svidník
SOU Internátne Snina, PaedDr. Kandríková
Stanislav Kowalski, Prešov
Dezider Jacko, Prešov
Maria Blaščáková, Prešov
BTA SR, s.r.o., Prešov, Ing. Iveta Furinová
Beáta Končeková, Prešov
Ivana Uhliarová, Prešov
Potravinová banka Slovensko Košice
Fecupral s. r. o., Veľký Šariš
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Static studio s.r.o. Prešov
Fordat, s.r.o.
Artweger, s.r.o
Ing. Pavol Hudacký
V. Popiková
Ing. Eduard Malatinec
M. Dubecký
P. Onofrej
Jozef Hromjak
E. Rynik
L. Bindas
Rehoľa Františkánov
p. Birošova
M. Biescad
R. Kamzik
P. Adamišin

p. Bačinská
Matej Labuda, Hôrka
M. Benko
L. Duk
S. Sendek
p. Pavliková
p. Pospichalova
P. Juščák
p. Bača
M. Bačová
A. Horkajová
Ing. Ján Šocták
J. Pančák, Svidník
PhDr. Dagmar Chanáthová
Ivan Priputen
a bohuznámi darcovia

Dve panie z Prešova navarili Vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova

ĎAKUJEME
:)
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Z Á V E R							
		
Milí naši priatelia a podporovatelia, milí naši dobrodinci!
Rok 2012 bol pre nás jedným z tých úspešnejších čo do
množstva vykonaných aktivít a dosiahnutých úspechov.
Niektoré z nich by som vám chcel aj teraz priblížiť.
Jedným z nich bolo v januári obdržanie informácie o
tom, že sme sa stali úspešní v projekte „Komplexné sociálne
služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v
regióne Stará Ľubovňa“ financovanom cez Úrad vlády SR a
Švajčiarsky finančný mechanizmus. Stalo sa tak po ukončení
výstavby a posviacke nového objektu Domu sv. Anny v Starej
Ľubovni a naše dvojročné úsilie v práci na projekte bolo
naplnené rozhodnutím, ktoré umožnilo rozšírenie služieb a
počtu zdravotne postihnutých detí, mladých a dospelých v
našej starostlivosti.
Následne vo februári po viac ako desaťročnej prevádzke
priestorov Centra charity sme ich opätovne vymaľovali a
vynovili. Výstava v obchodnom centre MAX Prešov „Charita
v živote...život v charite“ spojená so zbierkou obnosenej obuvi, spustením spolupráce s jeho
vedením v otázke pracovných ponúk pre našich klientov a donášky stravy pre ľudí v núdzi
bola oživením a predstavením našich aktivít v období mesiacov marec a apríl pre návštevníkov
obchodného centra.
Nemôžem nespomenúť presťahovanie ADOS Charitas Prešov na Hlavnú ulicu a uvoľnenie
priestorov pre potreby Domova nádeje na ul. Jarkova, v ktorom sa tak postupne vytvorili
podmienky pre registráciu Domova na pol ceste pre osoby závislé od návykových látok
po ich resocializácii. Úprava dvora, rekonštrukcia fasády a výmena okien v Domove nádeje
zasa umožnila obnovu a oživenie priestorov po ich užívaní od roku 1993. Kúpa a osadenie
solárnych panelov na ohrev teplej vody pre pobytové zariadenia Pod Táborom v Prešove
nám do budúcna pomôže v úspore energií a snáď aj finančných prostriedkov.
Novou, ale peknou akciou v minulom roku bol výlet pre zamestnancov s rodinami do
Slovenského raja a štyri duchovné obnovy, ktoré prispeli k budovaniu spoločenstva a jednoty
na Charite. Toto všetko a ešte oveľa viac sa nám podarilo len vďaka Božej priazni a vašej
finančnej, materiálnej i duchovnej podpore. Takto môžeme spoločne zažívať radosť z našej
vzájomnej spolupráce a spoločenstva, silu v jednote i požehnanie v rôznorodosti.
Počas roka 2012 sa ľuďom bez domova, osobám závislým od návykových látok i nelátkových
závislostí, deťom a mladým ale i dospelým s kombinovaným zdravotným postihnutím,
dospelým osobám v sociálnej núdzi, chorým a opusteným v domácnostiach, rodinám
v núdzi, či ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami snažilo pomáhať 60 pracovníkov,
21 dobrovoľníkov, 4 bohoslovci na pastoračnej praxi a 19 študentov na študentskej praxi v
rozsahu 551,0 hod. Usilovali sme sa im ponúknuť šancu na nový život v plnosti tak, aby mohli
zažiť svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby prejavovať
a realizovať. Verím, že sa nám to aspoň v jednom prípade podarilo.
Ďakujeme vám aj v mene týchto núdznych ľudí a prajeme, aby ste mohli aj vy naplno
zažívať blízkosť ľudí vôkol seba.
						

PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH Prešov
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CONCLUSION
Our dear friends and supporters, our dear benefactors!
The year 2012 was for us one of the more successful in terms of number of completed
activities and achievements. Some of them I would like to bring closer to you now.
One of them was in January. It was obtaining the information that we became successful
in the project „Comprehensive social services for children and young people with disabilities
in the region Stara Lubovna“ funded through the Government Office and Swiss financial
mechanism. This happened after the completion of the construction and sanctification of
the new building St. Anna‘s House in Stara Lubovna and our two-year effort in the work on
the project has met the decision which allowed expansion of services and the number of
disabled children, young people and adults in our care.
Then in February after more than a decade of operating premises of the Centre of charity
we painted them again and renovated them. Exhibition in OC MAX „Charity in life ... life in
charity“ associated with the collection of shoes, started cooperation with OC MAX leadership
on the issue of jobs for our clients and started delivering meals for people in need. Exhibition
was exciting and it was introduction of our activities during the months of March and April
for visitors in the shopping centre.
I have to mention moving ADOS Charitas Prešov on Main Street and releasing space for
the needs of the Home of Hope on Jarkova Street, in which conditions were gradually created
for the registration of Home on half way for people dependent on addictive substances after
the social reintegration. Reconstruction of backyard, facade restoration and replacement
of windows in the House of hope revitalized the area after it had beed used since 1993.
Buying and instillation of solar panels for water heating in facilities of Residential Home
Pod Táborom in Prešov will help us in saving energy and perhaps in saving funds too in the
future.
New, but nice event during the last year was the trip for employees and their families in
the Slovak Paradise and four spiritual retreats that certainly contributed to the strengthening
of community and unity in our Charity organization. All this and much more were possible
to manage only because of God‘s favor and your financial, physical and spiritual support. So
this way together, we can experience the joy of our mutual cooperation and community,
strength in unity and blessing in diversity.
During 2012, the homeless people, people addicted to substances and with nonsubstance addictions, children and young, but also adults with multiple disabilities, adults
in social need, the ill and abandoned people in homes, families in need, also people affected
by natural disasters were helped and assisted by 60 workers, 21 volunteers, 4 seminarians on
pastoral experience and 19 students in the student experience in the range of 551.0 hours.
We tried to offer them a chance to a new life to the full so that they can experience their
dignity, value and mission, so that on the basis of free choice they can express themselves
and implement it. I believe that we succeeded at least in one case.
Thank you on behalf of people in need and wish you to be able to fully experience
closeness of people around you.
PhDr. Peter Valiček, director of the Greek Catholic Caritas of Prešov
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Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa podieľali
na rozvoji Gréckokatolíckej charity Prešov v minulom roku.
Našim klientom ďakujeme za pretrvávajúcu dôveru, ochotu
spolupracovať a spätnú väzbu.
Ďakujeme našim darcom, partnerom, bez ktorých by sme
nedokázali poskytovať kvalitné služby.
Vedúcim ďakujeme za aktívnu spoluprácu na projektoch i pri
riešení neľahkých úloh, ktorí musia v tímoch so svojimi kolegami
v obmedzenom čase nájsť cestu k úspešnému
výsledku so vzájomným rešpektom.
Ďakujeme zamestnancom, všetkým jednotlivcom,
ktorí svoje schopnosti,
skúsenosti a talent premieňajú na hodnoty.
Bez Vás všetkých by sme neboli aj
v roku 2012 úspešní a ľudskí zároveň.

Vďaka Najsvätejšej Trojici, ktorá nám k tomu všetkému
vytvára priestor a dennodenne ponúka svoje
milosti a požehnanie.
Zároveň Vás už teraz pozývame na tieto pripravované akcie v roku 2013:
•
9. 4. 2013 – Deň otvorených dverí v Dome sv. Faustíny a v Sociálnom
centre vo Svidníku,
•

15. 5. 2013 – Stretnutie zamestnancov, dobrodincov a priateľov GKCH,

•

6. 6. 2013 – Deň otvorených dverí v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni,

•
24. 9. 2013 – Deň otvorených dverí v Resocializačnom stredisku Domov
nádeje,
•
17. 10. 2013 – Deň otvorených dverí v Centre sociálno-poradenských
služieb a Pobytových zariadeniach Pod Táborom 33, Prešov.
Už teraz sa tešíme na naše spoločné stretnutia, kde sa budeme môcť
porozprávať, vymeniť si skúsenosti a navzájom si byť obohatením. Veď aké je
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu...

60

									P R Í L O H Y

AKO A KAM PRISPIEŤ, DAROVAŤ PENIAZE?
osobne, poštovou poukážkou, prevodom na účet, internetbankingom cez web
stránku www.dobrakrajina.sk alebo 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.
IČO: 35514388
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variabilné symboly pre jednotlivé zariadenia a služby:
Centrum GKCH Prešov– 				
00110
Humanitárny sklad Prešov – 				
00120
Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov – 02010
Útulok Archa Prešov – 				
03010
Nocľaháreň Effeta Prešov– 				
03011
Dom Charitas Prešov - 				
03030
Domov nádeje Prešov - 				
03020
Dom sv. Anny Stará Ľubovňa – 			
03040
Sociálne centrum Humenné – 			
03080
Redakcia časopisu Cesta – 				
04030
Klub Kahan – 						04040
ADOS Charitas Prešov – 				
05010
ADOS Charitas Prešov, pracovisko Snina – 		
05030
Sociálne centrum Svidník – 				
08030
Dom sv. Faustíny Svidník – 				
08040

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

Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
– 0800 800 818.
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ADRESÁR Gréckokatolíckej charity Prešov
Centrum GKCH Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
PhDr. Peter Valiček
Tel.: 00421 51 7723970
gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk

Školiace pracovisko ISaSP FF PU
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
T. č.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Centrum sociálno-poradenských služieb
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Mgr. Michal Kall
Tel.: 051 7723752
ndc.presov@gkcharita-po.sk
Redakcia časopisu CESTA
Pod táborom 33, 080 01 Prešov
Mgr. Denisa Považanová
Tel.: 051 7581138
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

Klub KAHAN
Jarková 79, 080 01 Prešov
Marek Barabas
Tel.: 051 7723 709
klubkahan@gkcharita-po.sk
Dom svätej Anny
domov sociálnych služieb
Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Soňa Gaborčáková
Tel.: 052 2388 304, 305
domsvanny@gkcharita-po.sk
podpor. zamestnávanie a bývanie
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 4322196
domsvanny@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum
Mierová 13, 066 01 Humenné
Mgr. Jana Vyšinová
Tel.: 057 7756993
sc.humenne@gkcharita-po.sk

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

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

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) Charitas Prešov
PhDr. Dagmar Chanáthová
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 0904 738 532
ados.presov@gkcharita-po.sk

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

Budovateľská 9, 069 01 Snina
Tel.: 0904 738 534
ados.snina@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
Tel.: 0903 982508
sc.presov@gkcharita-po.sk
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Organizačná schéma
Resocializačného systému „Cesta k domovu“
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„Kresťanská viera,
ktorá je činná v láske a silná v nádeji,
neobmedzuje, ale humanizuje život,
ba robí ho naplno ľudským.“
(Benedikt XVI. z katechézy k Roku viery)
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