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Slava Isusu Christu,
milí priatelia,

všetci tí, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do služby Gréckokatolíckej charity
v Prešove a v ostatných zariadeniach v našej archieparchie si zaslúžite veľké poďakovanie za všetko
čo robíte pre tých najbiednejších, o ktorých tento svet a táto spoločnosť nejaví až nejaký extra
záujem. Táto práca ktorú robíte, nie je primerane odmenenou prácou. Jednoducho povedané, to
sa nedá zaplatiť. Zasluhujete si našu pozornosť, nás pastierov Cirkvi – biskupov a kňazov, lebo
diakonia, ktorú robíte, je jedným zo štyroch stĺpov Cirkvi, na ktorej stojí a to na ohlasovaní –
kerygme, na oslave Boha – liturgii, na spoločenstve a na diakonii - službe. Všetky štyri musia byť
v súlade a v primeranej rovnováhe.
Tento svet môže len vtedy uveriť kresťanom, že to myslia so svojou vierou úprimne, ak uvidia
naše svedectvo. Veľmi trefne to povedal pápež František o pôste, keď ho definoval, čo pokojne môže
platiť aj pre našu vieru: „Musíme si dávať pozor, aby sme nepraktizovali pôst formálne, alebo
v ňom nehľadali sebauspokojenie, že sme niečo dobre splnili. Pôst má zmysel vtedy, ak sa naozaj
dotýka môjho vlastného bezpečia a ak z neho plynie dobro pre iných, ak nám pomáha osvojiť si
štýl dobrého samaritána, ktorý sa skláňa k bratovi v ťažkostiach a stará sa o neho.“
Vy sa skláňate k týmto naším bratom a sestrám v našich zariadeniach, ktorí sú v ťažkostiach
a potrebujú pomoc. Ak by ju nepotrebovali, tak sa zaobídu bez nás. Zaiste mi dáte za pravdu, že
nemožno robiť službu týmto chudobným, ktorých Pán veľmi miluje, len formálne. Rýchlo by vás to
prestalo baviť. Nevzdávajte sa, ste potrební, uvedomujeme si to a kiež by bolo takýchto ochotných
ľudí ešte viac, lebo potrieb je veľa.
Robte to z lásky, z čistej lásky, akú mal Ježiš k nám, keď položil On, nevinný svoj život za nás.
Lebo ako hovorí apoštol Pavol, viera aj nádej pominú, ale láska ostane naveky.
Do vašej služby vám vyprosujem v tomto Roku svätej rodiny veľa odvahy, radosti a dôvery
v Pána Ježiša a mocný príhovor našej Presvätej Bohorodičky Panny Márie a svätého Jozefa
Spravodlivého.
Boh vás žehnaj
+Milan Lach, SJ
pomocný biskup prešovskej archieparchie
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Milovaní moji!
Ak máme bilancovať uplynulý rok
2013, nemôžeme ho hodnotiť bez toho,
aby sme nebrali do úvahy dve veľké
udalosti v živote našej Cirkvi – „Rok
viery“ a „1150.výročie príchodu našich
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda
na naše územie“. Tieto dve slávenia,
ktoré sa vnútorne hlboko prelínajú,
nepochybne ovplyvňujú aj duchovný
život nás všetkých, ktorých si Boh
pozýva k službe tým „jeho najmenším
bratom“, k tým, ktorí sú odkázaní na
pomoc blížnych.
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Rast v láske voči všetkým
chudobným, chorým, bezdomovcom,
závislým, opusteným a biednym
predpokladá aj rast vo viere. Bez viery,
že všetka naša charitatívna činnosť je
vlastne služba Kristovi podľa jeho slov:
,,Čokoľvek ste urobili týmto mojim
najmenším, mne ste urobili,“ by boli
len chladné humanitárne profesionálne
úkony, za ktoré by sme očakávali azda iba finančné ohodnotenie. Našu prácu nemožno preto
považovať len za istý druh zamestnania, ale je to povolanie, ktorým ohlasujeme radostnú zvesť
evanjelia pre tých, ktorí žijú na periférii spoločnosti, aby sme ich svojou službou ubezpečili o tom,
že ich Boh miluje a chráni ich ľudskú dôstojnosť, ktorá bola vykúpená Kristovou krvou na kríži.
Nech teda slávenie „Roku viery“ a „1150.výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda“ v roku 2013
prinesie svoje bohaté ovocie aj do ďalších rokov charitatívnych služieb, s ktorými počíta aj nová
evanjelizácia.
Váš duchovný správca, otec Jozef Voskár
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Poslanie
Poslaním Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov je napĺňanie evanjeliového prikázania
lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Cieľ
V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili“ (Mt 25, 40), preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol
žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol
prejavovať a realizovať.
Právna forma
GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Je evidovaná
ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V Registri
poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je zapísaná od 1. 7. 1999.
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.
GKCH Prešov je jedným zo subjektov združených v konfederácii Slovenská katolícka
charita.
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,
- profesionálna odbornosť,
- zodpovednosť a otvorenosť,
- dobré vzťahy na pracovisku,
- vlastná aktivita a tvorivý prístup.
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Centrum GKCH Prešov
- vykonáva riadiacu, koncepčnú, koordinačnú, ekonomickú, personálnu, plánovaciu,
propagačnú, projektovú a vzdelávaciu funkciu;
- zastrešuje domáce i medzinárodné kontakty, koordinuje humanitárnu pomoc a jednorazové
aktivity.

Interní zamestnanci:
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Riaditeľ GKCH a štatutárny orgán: 		
PhDr. Peter Valiček
Asistentka riaditeľa:					Mgr. Ivana Strelcová
Zástupca riaditeľa, projektový manažér:		
Ing. Eduard Malatinec
Ekonómka práce a miezd, personalistka:
Bc. Helena Kaššayová
Finančná ekonómka, všeobecná účtovníčka:
Valéria Rabatinová
Projektová ekonómka, všeobecná účtovníčka:
Ing. Anna Kuchtová
Koordinátor sociálnych služieb:			
Mgr. Rostislav Labuda
Koordinátorka zdravotníckych služieb,
Odborný zástupca ADOS Charitas Prešov:		
PhDr. Dagmar Chanáthová
Koordinátorka sekretariátu,
Koordinátorka zahraničnej spolupráce:
Ing. Mária Rajňáková

Externí spolupracovníci:
Duchovný správca: 				RNDr. o. Jozef Voskár
Právny poradca:					JUDr. Peter Krajňák
Supervízor:						doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
Správca webovej stránky:				
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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:
25.3. v Ľutine – o. Matej Fečko
– „Ale prichádza hodina, ba už je tu,
kedy sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi
v Duchu a v pravde“, rozobraté evanjelium
o samaritánke, spojené s prehliadkou
drevených chrámov v miniatúrach, sv. liturgia,
prednáška, rozjímanie v tichu, zdieľanie
v skupinách, obed a čas na rozhovory, korunka
Božieho milosrdenstva, 35 účastníkov.
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6.9. na Litmanovej – o. Peter Hríb
– katechéza s osobným svedectvom – robiť
charitu = dávať lásku, výzva na prezentácie
do škôl, krížová cesta na horu Zvir, spoveď
a osobná modlitba, sv. liturgia, vlastný obed,
aktivita – ukryť na papieri na hore svoje
trápenia, 42 zamestnancov,

5.12 v GK kňazskom seminári v Prešove
– o. Ľuboš Kohút – na tému „Vy im dajte jesť!“,
s poučením BOZP, ďakovný akatist, katechéza,
rozjímanie, práca v skupinách, sv. liturgia, obed
s koláčmi z DON, popoludní zhodnotenie roka
Ing. Malatincom, poďakovanie JUDr. Krajňákovi
a Mgr. Strelcovej za doterajšiu službu pre
Charitu,
ocenenie dvoch pracovníkov - Ing.
Branislav Božek za dlhoročnú obetavú prácu
v prospech závislých klientov RS DON a za tvorivý
prístup k rozvoju služieb, osobitne pracoviska pracovnej terapie – Pneuservis a Tibor Hlavatý
za neúnavnosť pri sprostredkovaní darcov, sponzorov a spolupracovníkov v prospech klientov
GKCH, osobitne za pomoc pri príprave pracoviska pracovnej terapie – Pneuservis.
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Supervízia ako permanentná forma vzdelávania
v GKCH Prešov
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V hodnotenom kalendárnom roku supervízia pokračovala využívaním metódy aktívneho
sociálneho učenia programového (ASU) a nadväzovala na obsahy, ktoré zamestnanci
absolvovali v predchádzajúcich rokoch. Opätovne sme v nej využívali poznatky z kvalitatívnej
analýzy, ktorú sme spracovali na základe osobných výpovedí zamestnancov o jej účelnosti
a zároveň sme stanovili supervízne skupiny so vzdelávaco-výcvikovým programom takto:
1. Skupina Pod Táborom: Terapeutove riziká – moc či pomoc? – bálintovská skupina
2. Skupina sociálnych centier a ďalších
subsystémov: Reintegrácia psychosomaticky
a sociálne postihnutých do spoločnosti bálintovská skupina
3. Dve skupiny Domu sv. Anny a
Švajčiarskeho
finančného
mechanizmu
v Starej Ľubovni: Osobitosti psychosociálne
postihnutého klienta/tky a možnosti jeho/
jej facilitácie.
Existuje nekonečné množstvo situácií,
ktoré pri individuálnej či skupinovej práci
s klientom vznikajú a vyžadujú kreatívny
prístup. Takto sa odstraňuje blokovanie
spontaneity, vznikajúcej v interakcii terapeut
klient a uľahčuje sa spätnoväzbová reakcia.
Vyššie uvedené témy toto umožňujú. Vychádzajú z teoretických i praktických hľadísk, že
poznanie osobnostných faktorov klientov/tiek a prostredia je základom ďalšieho skvalitňovania
profesionálnej terapeutickej práce s postihnutými, chorými, ľuďmi bez domova, rodičmi
a príbuznými psychosomaticky a psychosociálne postihnutými.
Osobitne sa zmieňujeme o dvoch súbežne pracujúcich skupinách zo Starej Ľubovne, kde
osobitosti psychosociálne postihnutého klienta/tky terapeuticky analyzujeme nielen cez
poruchy vnímania, rigidity klientov, emotivitu a motivačné faktory, ale aj cez vplyvy rodiny,
jej patologicky pôsobiacich foriem a vzorcov správania. Zároveň nacvičujeme a zdôrazňujeme
zástoj pozorovania ako kvalitatívnej terapeutickej metódy a formy pôsobenia nielen na klienta/
tku, ale aj na rodinu.
V roku 2013 sme ukončili dva tematické vzdelávaco-výcvikové kurzy, a to:
− Aktívne sociálne učenie programové (ASUP) a jeho využitie vo vedení sociálnej
inštitúcie poskytujúcej sociálne služby, ktorý v rokoch 2010 – 2013 v rozsahu 240 hodín
absolvovalo osem účastníkov a účastníčok, zastávajúcich vedúce pracovné pozície.
− Aktívne sociálne učenie programové (ASUP) ako diagnostická a terapeutická metóda
v sociálnej práci, ktorý v rokoch 2010 – 2013 v rozsahu 200 hodín absolvovali ôsmi pracovníci/
čky sociálnych centier v Prešove, Humennom a Domu sv. Faustíny vo Svidníku.
Po našom dlhoročnom klinickopsychologickom, pedagogickom a supervízorskom pôsobení
v GKCH, poznajúc jej terapeutické i manažérske zázemie môžeme s plnou zodpovednosťou
uviesť, že terapeuti v komunikačnej rovine sú tým prvkom, ktorý určuje mieru a formy pomoci
klientom. Pritom tvoria varianty ku klientovi/tke a jeho/jej problémom tak, aby sa dostali
k cieľu, ku konkrétnej forme pomoci. Pritom využívajú empaticko-asertívne vzorce správania,
kongruenciu, senzitivitu a nepodmieňované pozitívne správanie.
A to je uznaniahodné.
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doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
supervízor GKCH Prešov
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Zahraničná odborná prax
V termíne 25.2. až
24.5.2013 bola v zariadeniach
Gréckokatolíckej charity na
praxi študentka z ČR Klára
Hájková. Podľa jej vlastných
slov si ešte na škole (Caritas Vyšší odborná škola sociální
Olomouc) našu organizáciu
vybrala na základe veľkého
okruhu cieľových skupín, s
ktorými sa môže u nás stretnúť.
Už pred príchodom si zistila
mnoho informácií. Tušila teda,
v ktorých oblastiach môže
očakávať rozvoj a rast, kde
môže rásť odborne i ľudsky.
A naozaj - počas pobytu
si prešla pracoviská, aktívne
R
sa zapojila do mnohých činností a akcií prebiehajúcich v rámci organizácie i organizovala O
svoj voľný čas. Dá sa povedať, že pochopenie poslania organizácie a snaha o porozumenie Č
čiastkových cieľov jednotlivých prevádzok bolo u nej základom pri kontakte s klientami i E
zamestnancami. Bolo vidieť, ako každým dňom rastú jej zručnosti pri komunikácii, ako sa N
K
zdokonaľuje jej schopnosť rozvinúť i smerovať dialóg.
A
Je možné vyjadriť spokojnosť i uznanie nad zápalom a úprimným záujmom študentky o
osudy ľudí i celkovú prácu charity. Keďže je veriacim i praktizujúcim kresťanom, vnímala 20
konanie ľudí i z inej perspektívy a hľadala v tom súvislosti. Pri problematike bezdomovectva 1
ju napríklad zaujímalo, či sa týmto ľuďom stalo nejaké konkrétne nešťastie, či je to ich životný 3
štýl, alebo voľba…? Áno, na praxi u nás hľadala odpovede na otázky, ktoré môže dať naozaj len
reálny život. Ktorej z cieľových skupín by sa chcela v budúcnosti venovať? Ako je na Slovensku
vnímaná sociálna práca ako profesia? Zvládnem dlhšiu dobu v cudzom prostredí? Veríme,
že mnohé sa jej týmto pobytom utriaslo, mnohé nabralo konkrétnejšie obrysy. Lebo to bude
potrebovať.
Čo jej však ako najpodstatnejšie pre túto prácu želáme, je udržať si chcenie, vnútorný
motor - teda motiváciu. Keďže vedomosti a zručnosti sa dajú naučiť a získať, kľúčové bude
hľadanie a budovanie tejto motivácie. Zo srdca veríme, že ju bude vždy nachádzať a rovnako
ako i Gréckokatolícka charita Prešov prispievať k napĺňaniu evanjeliového prikázania lásky k
Bohu a k blížnemu a pomáhať ľuďom v núdzi.
							

Mgr. Roman Pavlík
mentor praxe

V tomto roku k nám zavítali študentky Vyšší odborná škola CARITAS Olomouc
dokonca 2-krát a to aj v termíne 19. 10 . – 15. 12. 2013. Věra Vláčilová bola viac zameraná
na prácu s ľuďmi bez domova a na ulici a Věra Fialová na sociálnu prácu so závislými a formy
ergoterapie.
Obidve sa však oboznámili so všetkými službami a zariadeniami našej organizácie –
v Sociálnom centre v Prešove pomáhali pri výdaji stravy klientom, výdaji ošatenia zo šatníka,
v stredisku osobnej hygieny, aktívne sa zapájali do ergoterapie i záujmovej činnosti klientov.
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Pripravovali materiál na adventnú charitnú zbierku v chrámoch, asistovali pri terénnej sociálnej
službe formou vyhľadávania nových klientov na ulici, spoznávali preventívny program pre
obete obchodovania s ľuďmi. Pri potravinovej zbierke v hypermarkete TESCO oslovovali
klientov s propagačnými letákmi a informovali verejnosť o činnosti Charity. Mali možnosť
zažiť aj otvorenie a slávnostnú posviacku dvoch nových služieb – a to Pneuservisu v Prešove
a Domu sv. Simeona v Sačurove, kde ponúkali chutné občerstvenie.
Oceňujeme, že na prax prišli dobre pripravené, mali prehľad o poskytovaných službách
z webovej stránky, dostatok vedomostí zo školy, ale aj vlastné skúsenosti z absolvovaných
praxí v Českej republike, ktoré mohli porovnávať so sociálnymi službami na Slovensku. Na
porovnanie okrem charitných služieb navštívili na 2 dni aj Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach
a Dom Božieho milosrdenstva pre ženy v Ľubici. Zaujímavou skúsenosťou pre nich bola účasť
na Konferencii o rodine na Ústave bl. P.P.Gojdiča v Prešove a na odborných seminároch
Filozofickej fakulty, Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity. Obdivuhodná
bola ich chuť učiť sa novým veciam a snaha o poskytnutie spätnej väzby, čo pomohlo skvalitniť
aj našu prácu na pracoviskách. Voľný čas využili na spoznávanie prírodných krás východného
Slovenska - Vysokých Tatier a Litmanovej. Po návrate domov nám zaslali zaujímavé príspevky
do pouličného časopisu CESTA.
Tešilo nás ich vnímanie duchovného rozmeru v našej organizácii a ochota prežiť
v našom spoločenstve aj spirituálne programy. Nech sa im darí s Božím požehnaním aj
naďalej.
								

Ing. Mária Rajňáková
koordinátorka

Prax z pohľadu študentiek v záverečnej správe
Celou praxi hodnotím jako velmi přínosnou. Zvláště pak zkušenosti s novými cílovými
skupinami – zdravotně postižení, závislí. Díky tamějším pracovníkom jsem si mohla i některé
aktivity s těmito klienty vyzkoušet. Dalším přínosem jsou pro mě osobnostní vklady pracovníků
Charity díky rozhovorům s nimi a pozorování jejich chování. Díky nim jsem mohla načerpat jak
pro svůj profesní život tak i osobní.
Co mě občas během praxe mile překvapilo, byla důvěra, kterou ve mně někteří pracovníci
měli. Díky tomu jsem např. měla na starost zdravotně postižené bez dozoru pracovníků, také
jsem hlídala vrátnici NDC na dobu nepřítomnosti pracovníků, nebo měla “službu“ v kanceláři
(v resocializačním středisku pro závislé) – otevírání hl. dveří, zkoušení alkoholu příchozím
klientům, kteří byli mimo zařízení. Velkým přínosem jsou i praktické zkušenosti: se zdravotně
postiženými, závislými a také množství rozhovorů s jednotlivými klienty.
Díky zahraniční praxi jsem mohla otestovat vlastní samostatnost, odpovědnost, iniciativu při
tvorbě harmonogramu či výplni volného času, a také adaptaci na nové prostředí.
Klára Hájková
študentka
Na konci praxe jsem si mohla uvědomit, co jsem během 2 měsíců mohla všechno prožít a
v čem se zdokonalit. Byla jsem moc ráda, že jsem mohla absolvovat praxi přímo v prešovské
Gréckokatolíckej charitě. Praxe byla velmi pestrá ať už na poznávání různých cílových skupin,
kdy jsem si uvědomila, že mi nedělá problém pracovat s lidmi bez domova a utvrdila jsem se také
v tom, že mohu pracovat s dětmi s mentálním postižením. Přínosem pro mě bylo, že jsem mohla
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vidět různorodost sociální práce. Také poznat novou skupinu drogově závislý, s kterou jsem se ještě
nikdy předtím nedostala do kontaktu. Během dvou měsíců jsem se také více naučila samostatnosti
ať už v osobním nebo profesním životě, což považuji za obrovské pozitivum. Mohla jsem během
praxe také poznat nové přátelé a ve volném čase místa východního Slovenska.
Za přínos považuji také dny strávené na prešovské univerzitě, kde jsem mohla být přítomna na
přednáškách a cvičeních a porovnat tak formu studia u nás a na Slovensku. Při návštěvě Žakovcí
jsem si napůl mohla vyzkoušet, jaké je to být klientkou, jelikož jsem s ženami spala jednu noc na
pokoji. Tím jsem si uvědomila, jak mohu být vděčná za to, že mohu studovat, mám kde bydlet a
mám kolem sebe lidi, o které se mohu v těžkých situacích opřít. Určitě jsem se mohla i profesně
posunout dále a proniknout více do specifik sociální práce.
Tyto dva měsíce považuji za velmi přínosné pro můj profesní i osobní život a jsem ráda za
možnost absolvování praxe v tomto prostředí.
									
Věra Vláčilová
študentka
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Nejprve bych ráda ocenila přístup, jaký k nám zaujal pracovní kolektiv, jejich ochotu poradit
v čemkoliv, kdy bylo co potřeba a jejich srdečnost, se kterou nás přivítali. Musím říct, že jsem
takové přijetí nečekala, ale o to více jsem se vždy těšila na další setkání a na pracoviště, kde jsme
měly vykonávat praxi. Pan ředitel i duchovní otec vždy dokázali povzbudit laskavým slovem, které
mnohdy zahřálo u srdce, a zájmem o naše potřeby, vždycky si našli chvilku pro nás. Mentorka p.
Rajňáková nás mile překvapila svou ochotou vždy všechno zařídit, co jsme potřebovaly a hlavně
otevřeností pro naše připomínky, náměty, kritiku. Dokázala přizpůsobovat naše činnosti na praxi,
aby zde ten čas zde byl co nejvíce a nejefektivněji využit.
Na praxi jsem si uvědomila, že mohu spojit milosrdenství i s profesionální prací. Ale přitom
bývá těžké být profesionálem a přitom se příliš neangažovat v některém případu.
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Dobrovoľníctvo v GKCH Prešov
Rok 2013 pre dobrovoľníkov GKCH Prešov sa niesol v duchu zmeny. Rozhodli sme sa
uvažovať nad možnými návrhmi, ktoré by mohli ovplyvniť celý náš dobrovoľnícky tím.
Ako jedna s koordinátoriek môžem povedať, že je skutočne čo vylepšovať. Napriek všetkým
nedostatkom, ktoré sa objavujú, si uvedomujem jednu vec. Keď sa človek chce posunúť ďalej,
je potrebné vidieť veci v pravde. Pravda je tá, že možno nenapredujeme vpred takým tempom
aký by som si priala, ale cesta je vydláždená tak, aby sme si kráčali menšími krokmi a poriadne.
Náš dobrovoľnícky tím sme sa začiatkom roka rozhodli zredukovať na ľudí, ktorí majú skutočne
chuť a čas túto prácu robiť. Skrsla mi myšlienka, že nie je dôležité mať veľa dobrovoľníkov, ale je
dôležité mať dobrých dobrovoľníkov. Preto sme v tomto roku neorganizovali nábor, ale skôr sme
sa rozhodli pracovať s ľuďmi, ktorých máme a ukázať im, že sú pre nás dôležití. Napriek tomu sa
k nám dostali noví mladí ľudia, bez toho aby sme niečo urobili a zdajú sa byť nájdenými adeptmi
na dobrovoľníkov.
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Chystáme si charitné tričká
Spolu je nás v tíme 11 dobrovoľníkov, z toho dvaja sú príležitostní. Naša spolupráca s Charitou
sa posilňuje v každoročnej výpomoci pri realizovaní dní otvorených dverí (DOD). Ani toho roku
to nebolo inak. Našu pomoc sme mohli poskytnúť pri DOD v Domove nádeje, kde sme vítali hostí,
robili registráciu a dokonca jedna z dobrovoľníčok mala na starosti workshop s hudobnou terapiou.
Pri DOD v Pobytových zariadeniach Pod Táborom sme pomáhali s programom, teda pripravili
sme si menšiu scénku, piekli sme koláče a hrali hry s klientmi. Na jeseň bola organizovaná Tesco
zbierka, na ktorej sa nám podarilo tiež zúčastniť a tak pomôcť pri zbere potravín a drogérie.
Nová aktivita, ktorá nám vzbĺkla v hlave, bolo vianočné koledovanie. Bola to vydarená akcia,
ktorá nám dala skutočne veľa a dokonca nám nevadilo to, že nám na krátku chvíľu vzala naše
hlasy. Okrem toho, že sme navštívili charitné zariadenia v Prešove a babičky, ktoré ošetrujú sestry
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Veselá nálada pri výrobe propagačných materiálov
ADOS, zašli sme aj do DSS na Volgogradskej ulici.
Vnímam z reakcií dobrovoľníkov, že je potrebné usmerňovanie a hľadanie niečoho nového,
čo ich môže motivovať. Práve preto sme spolu všetci mladí vybehli na Kapušanský hrad a urobili
si krátku turistiku, aby sme tak vylepšili vzťahy :), tiež sme sa vyžívali v maľovaní tričiek, ktoré
budú slúžiť pri organizovaných akciách. Máme v pláne vyslať na víkendový kurz animátora
dobrovoľníkov jednu našu dobrovoľníčku. Veríme, že podnety, ktoré si odtiaľ donesie, pomôžu
zlepšiť systém práce a kooperácie s domácou organizáciou.
Ako nedostatok možno vnímam to, že niekedy sme postavení pred hotovú vec, bez toho aby
sme boli na to dostatočne pripravení akoby to bolo našou povinnosťou. Vieme, že zamestnanci
charity toho majú veľa a aj preto vlastne existujeme. Na druhej strane aj my potrebujeme vidieť
spätnú reakciu na našu prácu a to, že bola potrebná, resp. čo by sme mohli vylepšiť a ako.
Dobrovoľníci GKCH sú špecifickí aj tým, že okrem konkrétnej služby sa 2x mesačne 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)
Katarina Jurčišová – Kukľová
koordinátorka
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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.
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Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na základe:
 požiadania osoby so zdravotnými problémami, rodinného príslušníka, odporúčania
odborných lekárov, lekárov a sestier v nemocniciach,
 taktiež zaisťujeme duchovnú službu kňaza klientom, ktorí o to požiadajú.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
1

01. 01.2013

Dom sv. Anny, Stará
Ľubovňa

2

03. 01. 2013

Nízkoprahové
denné centrum
Prešov

3

30. 01. 2013

Nízkoprahové
denné centrum
Prešov

pre skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti
nové pracovné miesto pre sestru ADOS priamo
v tomto sociálnom zariadení,
pokračovanie projektu v Nízkoprahovom
dennom centre, raz v týždni spolu s terénnymi
pracovníkmi vyhľadávame na uliciach mesta
chorých, ošetruje rany a hľadáme riešenia ich
neľahkej situácie.
Prednáška pre klientov NDC: Podchladenie a
omrzliny
prednáška pre klientov NDC:
Opäť vyčíňa chrípka
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4

25. 03.2013

SND Bratislava

5

03. 04. 2013

6

09.04.2013

Nízkoprahové
denné centrum
Prešov
Dom sv. Faustíny
Svidník

7

28.04.2013

8

od 1.5.2013

9

15.05.2013

10

20. 05.2013

11

03.06.2013

12

06.06.2013

13

od 1.8.2013

14

09. 08.2013

15
16

22.09.2013
24. 09.2013

Slovo - časopis gk
cirkvi, 45. ročník ·
číslo 9 ·
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s.
Gréckokatolícky
kňazský seminár
blahoslaveného
Pavla Petra Gojdiča
Prešov
Dom sv. Kozmu a
Damiána,
Rumanova 6, Prešov
Stredná
zdravotnícka škola
Sládkovičova 36,
Prešov
Dom sv. Anny, Stará
Ľubovňa

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s.
Dom sv. Kozmu a
Damiána,
Rumanova 6, Prešov
Košice
Domov nádeje
Prešov

Galavečer: „Sestra roka 2012“
finalistkou súťaže Sestra roka bola aj naša sestra
PhDr. Dagmar Chanáthová.
Po prvý raz v šesťročnej histórii súťaže sa tak
medzi finalistov dostala sestra z cirkevného
zariadenia.
prednáška pre klientov NDC: Tuberkulóza,
bércové vredy, infikovaná rana
aktívna účasť na Dni otvorených dverí, návštevníci
si mohli v rámci prevencie v predpoludňajších
hodinách bezplatne dať zmerať krvný tlak
a vyšetriť hodnoty glykémie v krvi, získať
informácie o ADOS
rozhovor:
“Nie je sestra ako sestra“
navýšenie úhrady zdravotnej starostlivosti mesačný zmluvný rozsah 2 694,- €
aktívna účasť na stretnutí zamestnancov charity,
priateľov a hostí z verejností prezentáciou o
ADOS
nové pracovné miesto pre sestru ADOS priamo v
sociálnom zariadení
prednáška pre žiakov: „Sestra v ADOS“

aktívna účasť na Dni otvorených dverí, návštevníci
si mohli v rámci prevencie v predpoludňajších
hodinách bezplatne dať zmerať krvný tlak
a vyšetriť hodnoty glykémie v krvi, získať
informácie o ADOS
navýšenie úhrady zdravotnej starostlivosti mesačný zmluvný rozsah 3 694,- €
nové pracovné miesto pre sestru ADOS priamo v
sociálnom zariadení
aktívna účasť „Pochod za život“
aktívna účasť na Dni otvorených dverí, bezplatne
meranie krvného tlaku a vyšetrenie hodnôt
glykémie v krvi, získanie informácie o ADOS
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17

04.10.2013

Levoča

18

04. 10. 2013

Snina

19

30.10.2013

Zariadenia a služby
Pod Táborom

20

04. 11.2013

Denný stacionár
Dom sv. Simeona,
Sačurov

21

18.11.2013

Tesco hypermarket
Prešov, Košická 6,

22

26. 11.2013

Bratislava, pred NR
SR

aktívna účasť na Púti dobrovoľníkov a
zamestnancov SKCH a ich rodinných
príslušníkov.
Medzi ocenenými pracovníkmi bola aj naša
sestra ADOS Bc. Helenka Halaganová.
aktívna účasť na Sninských zdravotníckych
dňoch - III. ročník prednáškou „Špecifiká
ošetrovateľskej starostlivosti sestry ADOS“
aktívna účasť na Dni otvorených dverí, návštevníci
si mohli v rámci prevencie v predpoludňajších
hodinách bezplatne dať zmerať krvný tlak
a vyšetriť hodnoty glykémie v krvi, získať
informácie o ADOS
aktívna účasť na otvorení Denného stacionára,
bezplatne meranie krvného tlaku a vyšetrenie
hodnôt glykémie v krvi, získanie informácie
o ADOS, príprava panelu pre darcov a záložiek
na vysviacku
aktívna účasť na „Potravinovej Tesco zbierke“
ktorú organizovala Nadácia Tesco v spolupráci
so SKCH
aktívna účasť na verejnom zhromaždení „Za
spravodlivé financovanie sociálnych služieb“

Grafický prehľad spoločných údajov:
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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 fyzioterapeuta ADOS
priamo v tomto sociálnom zariadení,
 pokračovať v ošetrovateľskej
starostlivosti v zameranej na drogovo
závislých a na ľudí bez domova, hlavne
v zimných mesiacoch.
 pokračovať
v
účasti
Ocenená sestra ADOS Bc. Helena Halagánová
odborného zástupcu ADOS na zasadnutiach Odborného kolégia SKCH pre zdravotníctvo.
Aj v tomto roku sme sa snažili hľadať cesty skvalitnenia našej služby, prípadne rozšíriť rozsah
poskytovaných služieb. To, čo sa nám z toho podarilo, nech nám poslúži ako odrazový mostík
do nového roku.
Na záver sa chcem sa poďakovať z celého srdca všetkým sestrám, nielen našim, ktoré
ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú profesionálne s otvoreným srdcom, láskou, hoci veľa
krát so sebazaprením pri prekonávaní rôznych prekážok, ktoré im život priniesol a nebolo
ich málo. Denne merajú poctivo svoju cestu k tým, ktorí čakajú na pomoc, ale aj láskavé
slovo, pohladenie, či útechu i keď je oveľa ľahšie vracať ľudí do života ako ich vyprevádzať do
večnosti.
PhDr. Dagmar Chanáthová
odborný garant

Finalistka súťaže
Sestry roka sestra
Dagmar Chanáthová
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Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Domov sociálnych služieb (DSS) a Rehabilitačné stredisko (RhS) s ambulantnou
formou podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách zaregistrovaný na Prešovskom
samosprávnom kraji
Cieľová skupina: - deti a mladí ľudia s kombinovaným postihnutím
Druhý rok realizujeme projekt cez Úrad vlády SR
a Švajčiarsky finančný mechanizmus pod názvom
„Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so
zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“.
Cieľ projektu:
- komplexná rehabilitácia a reintegrácia občanov so zdravotným postihnutím do
spoločnosti prostredníctvom aktivít Denného centra, Rehabilitačného strediska, prepravy
klientov, remeselníckej dielne pre ZŤP občanov a podporovaného bývania.
Okrem spolupráce medzi regionálnymi autoritami a verejnými i neverejnými organizáciami
R spolupracujeme s naším švajčiarskym partnerom z mesta Uster, organizáciou Wagerenhof.
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Čo sme dosiahli:
Počas minulého roka sme úspešne pokračovali v rozbehnutých aktivitách projektu.
Najdôležitejším dosiahnutým ukazovateľom v roku 2013 je dosiahnutie stavu 34
ambulantných klientov ku koncu roka. Zaregistrovali sme na PSK sociálnu službu
Rehabilitačného strediska s kapacitou 16 klientov. Samozrejme že nezabúdame na službu
v teréne okresu Stará Ľubovňa. Navštívili sme v tomto roku 40 rodín a momentálne pracujeme
v 2 mestách a 13 obciach okresu. Pochváliť sa môžeme aj piatimi ZŤP zamestnancami v našej
dielni a ďalším dvom sme sprostredkovali zamestnanie na otvorenom trhu práce.
Z materiálno–technického vybavenia sme zrealizovali v roku 2013 nákupy tovarov a služieb
uskutočnené prostredníctvom verejného obstarávania v hodnote 96.277,- €. Procesy boli oveľa
náročnejšie a zdĺhavejšie než sme predpokladali. Výsledkom sú automobily určené na prepravu
ZŤP občanov, funkčné rehabilitačné pomôcky, propagačné letáky a stojany, čierna a biela
technika v priestoroch Domu sv. Anny na Štúrovej a Letnej ulici.
Zabezpečovala sa preprava 13 klientov ambulantných služieb z celého regiónu Starej
Ľubovne, čím sa výrazne odľahčili rodiny s hendikepovaným členom domácnosti. Klientom
sa venuje odborný personál. Podarilo sa zastabilizovať a personálne obsadiť pracovnú pozíciu
fyzioterapeuta, ktorý poskytuje liečebnú rehabilitáciu klientom 8 hodín denne, čím sa kvalita
posúva do nadštandardných služieb. Pre potreby hipoterapie sa v rámci nadštandardných
aktivít liečebnej rehabilitácie zakúpila kobyla plemena Hafling menom Usamba, s ktorou
realizujeme 3 x týždenne hippoterapiu pre hypotonických klientov. Zariadili sme relaxačnú
miestnosť Snoezelen a pripravili masážnu vaňu k spusteniu hydroterapie. Takáto rehabilitácia
priniesla tohto roku prvú lastovičku v podobe toho, že chlapec s diagnózou „mikrocefália Non
Hodkingov lymfom“, ktorý prišiel do nášho zariadenia na vozíčku, na konci roka začal chodiť
s barličkami.
Klienti za podpory projektu z Mesta Stará Ľubovňa absolvovali program cestovania vo
verejnej doprave. Diagnostikovali sa ich možnosti nebyť odkázaní na individuálnu dopravu.
V oblasti pracovnej rehabilitácie sa nám podarilo zozbierať prvú úrodu zeleniny, ktorú si klienti
sami vypestovali. Začalo sa s realizáciou simulovanej domácnosti, kde sa klienti pripravujú na
úkony spojené s podporovaným bývaním.
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Práca s verejnosťou:
Na pozvanie pána riaditeľa GKCH PhDr. Petra Valička a vedúcej Mgr. Soni Gaborčákovej
navštívil zariadenie predseda PSK MUDr. Peter Chudík. Predseda ocenil prácu zamestnancov
za kvalitne poskytované služby, ktoré sú financované aj zo zdrojov PSK.
Počas roka sa Dom sv. Anny aktívne zapájal do aktivít so zdravou populáciou, aby sme jej
približovali problematiku zdravotne postihnutých. Spomenieme napríklad 30.5.2012 kedy nás
navštívili žiaci cirkevnej ZŠ ktorí viedli diskusie a vymieňali si vzájomne skúsenosti s našimi
klientmi na tému „Tolerancia zdravotne postihnutých.“
6.6.2013 sa dvere nášho zariadenia otvorili verejnosti v podobe Dňa otvorených dverí, kde
sme verejnosti mohli predstaviť naše aktivity. Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenskej
akcie „Dni dobrovoľníctva“, kedy naši klienti spolu s dobrovoľníkmi čistili box v Jazdeckom
Klube Aurora, kde je ustajnená kobylka Usamba a absolvovali výlet do pútnického miesta
gréckokatolíkov – Ľutina. V dňoch 19. - 20. 11 2013 sme odprezentovali našu činnosť na
prezentačno–predajnej akcii v meste Podolínec. V tomto roku našich 12 klientov prijalo
sviatosti a to svätú spoveď, eucharistiu a myropomazanie.
Celkovo 7 zamestnancov projektu sa zúčastnilo na supervízii v partnerskom meste Uster
(Švajčiarsko). Skúsenosti nadobudnuté u partnera aplikujú doma vo svojej sociálnej alebo
fyzioterapeutickej práci.
V roku 2013 absolvovalo 21 študentov v počte 720 hodín odbornú prax v Dome sv. Anny
v Starej Ľubovni.
Tabuľkový prehľad údajov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

2012
14
6
31
DSS- 27
100%

2013
20
17
34
DSS-27 / RhS-16
100% / 50%

Index rastu/poklesu:
1,25
2,83
1,10
1,00
1,00

Pracovná terapia
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Plány do budúcnosti:
V blízkej budúcnosti plánujeme pokračovať v aktivitách projektu a zastabilizovať aktivity,
ktoré dnes poskytujeme cez Švajčiarsky finančný mechanizmus. Pripravujeme registráciu
chránenej dielne so 4 zamestnancami na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej
Ľubovni.
Chceme rozšíriť priestory Domu sv. Anny o novú prístavbu, ktorá bude multifunkčným
priestorom pre potreby liečebnej rehabilitácie, predaja výrobkov, verejné podujatia, garážovania
a dielne pre chlapcov na pracovnú rehabilitáciu. Objekt by mal poskytnúť kompatibilitu
s doterajšou budovou, zabezpečiť komfort pre klientov, ktorí sa budú z motorového vozidla
vyberať pod strechou a takto nebudú vystavovaní poveternostným podmienkam. Zakúpili
sme časť susedného pozemku, máme projektovú dokumentáciu a pripravujeme podklady
k stavebnému konaniu.
Čakajú nás ešte ďalšie dva roky projektu. Veríme, že jeho úspešné pokračovanie a zavŕšenie
dostatočne uspokojí potreby mladých občanov so zdravotným postihnutím.
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Animoterapia
Získané ocenenia:
V roku 2013 získala vedúca Domu sv. Anny Mgr. Soňa Gaborčáková prestížnu cenu
ako Laureátka ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za rozvoj mesta v sociálnej oblasti, osobný
prínos pri vzniku Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a neobyčajnú obetavosť pri napĺňaní obsahu
jeho činností.
Prešovské dobrovoľnícke centrum v rámci „Krajského srdca na dlani 2013“ ocenilo
manželov Veroniku a Ľubomíra Kasinových, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Dome sv.
Anny formou odborného poradenstva, sponzorstva, realizácie webstránky či profesionálnej
fotodokumentácie podujatí.
Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca DsA/asistentka projektového manažéra
Ing. Eduard Malatinec, zástupca riaditeľa/projektový manažér
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Povedali o nás:
„Myslela som, že bakalárskym titulom ukončím štúdium soc. práce, ale po absolvovaní praxe
vo Vašom zariadení som sa rozhodla, že budem pokračovať v magisterskom štúdiu a pochopila
som, že tento odbor má význam.“ 			
Dominika Hricová, študentka KU v Ružomberku
(v súčasnosti pracuje v Dome sv. Anny ako dobrovoľníčka)
„Veľmi si Vážime, čo robíte v rámci odborných praxí pre našich študentov.“
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
Riaditeľka Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni KU v Ružomberku
„Prajeme Domu sv. Anny iba slzy šťastia a ďakujeme za spoluprácu“
členovia Katedry Špeciálnej pedagogiky PFPU v Prešove
„Úprimne ďakujem za krásne vianočné pásmo, za to, že môžem byť súčasťou úžasnej rodiny.
Všetkým „obyvateľom“ Domu sv. Anny želám a vyprosujem hojné Božie požehnanie.“
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.,
riaditeľka Sociálnej poisťovne v Starej Ľubovni
R

„Predstavenie „Soľ nad Zlato“ bolo fantastické. Deti mi odovzdali veľký balík nefalšovanej O
Č
radosti, z ktorého môžem rozdávať ďalej.“
E
Mária Čigášová, Rádio Lumen N
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A
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Návšteva partnerov z Wagerenhof Uster
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RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM „CESTA K DOMOVU“
Organizačná schéma
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Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov
•
•
•
•
•

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

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 sú ponúkané
klientovi možnosti pomoci. Služby sú tak šite na mieru klienta.
Dátum vzniku:
•
Od 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, prepájanie sociálnych
a zdravotných služieb.
•
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.
•
Krízová intervencia.
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 2013:
•
Zosieťovanie služieb s Mestom Prešov, PSK a úsekom sociálnej práce NsP Prešov, čo
malo za následok
•
promptné riešenie klientov pri bezodkladnom umiestňovaní do zariadení soc.
služieb
Čo plánujeme v budúcom roku:
•
Spustenie projektu TSP cez FSR, vzhľadom na to, že predošlý projekt bol ukončený
09/13
•
Zriadenie mobilnej sociálno–zdravotnej sanitky.
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Nízkoprahové denné centrum (NDC)
Je zariadením sociálnych služieb poskytujúcim možnosť denného pobytu pre ľudí, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
nemajú zabezpečené ubytovanie počas dňa a nachádzajú sa v náročnej životnej situácii.
Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Klienti v tomto zariadení zažívajú pozitívnu spätnú väzbu a postupne sa socializujú.
Dátum vzniku a zameranie:
NDC poskytuje svoje služby od 1.3.2010. Už v názve nízkoprahové je 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.
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Cieľová skupina:
• ľudia priamo z ulice, ktorí nevyužívajú pobytové služby
• klienti nízkoprahovej nocľahárne Effeta
• ľudia v náročných životných situáciách.
Poskytované služby:
• kompletnú osobnú hygienu
• pranie, sušenie a žehlenie osobného šatstva
• možnosť využitia šatníka
• možnosť stravovania formou zahustených polievok, raňajky, káva, čaj
• pobyt počas dňa
• sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, sprostredkovanie
zamestnania, podpora pri riešení záťažových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného
ubytovania
• záujmovú činnosť (PC, TV, internet, spoločenské hry)
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• distribúcia do kvalitatívne vyšších služieb GKCH.
• v prípade potreby ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS „Charitas“ Prešov.
Čo sa nám podarilo v roku 2013:
• 4 x do roka odborné prednášky na tému zdravie a život na ulici.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov
Počet bohoslovcov
Počet klientov
Kapacita
Využiteľnosť

Rok 2012

Rok 2013

2
2
25,6
24
106,5 %

2
2
26,0
24
108,5

Index nárastu alebo
poklesu r. 2013/2012
1,00
1,00
1,02
1,00
1,02

Sociálne centrum (SC):

R

Je ambulantnou a terénnou zložkou Resocializačného systému Cesta k domovu. Vykonáva O
opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Č
E
N

K
Dátum vzniku:
A
Vo februári 1992 vznikla prvá aktivita GKDCH v Prešove pod názvom „Príjem núdznych“
a postupne sa transformovala do podoby charitatívno-sociálneho centra. 1. 7. 1998 bol uvedený 2
do činnosti projekt komplexnej resocializácie ľudí bez domova a drogovo závislých pod názvom 0
1
Resocializačné stredisko „Cesta k domovu“ (RS CKD).
3

Zameranie SC:
Sociálne centrum ako ambulantná zložka projektu 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 Sociálneho centra
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 systému Cesta k domovu,
•
rodiny v ohrození,
•
obete obchodovania s ľuďmi.
Služby Sociálneho centra:
• sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, podpora pri riešení
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záťažových situácií, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania
• špeciálne poradenstvo – sociálne a výchovné poradenstvo, podpora rastu, rozvoja,
zrelosti a uplatňovanie skrytých zdrojov klienta, aby sa efektívnejšie adaptoval na životné
podmienky
• krízová intervencia
• advokácia potrieb klienta
• distribúcia klienta do iných zariadení
• sieťovanie služieb
• socioterapia
• pracovné poradenstvo
• terénna sociálna služba
• možnosť využitia šatníka, strediska osobnej hygieny a práčovne
• potravinová a finančná výpomoc
• záujmová činnosť.
Čo sa nám podarilo v roku 2013:
•
stabilizácia personálu
•
pokračovanie spolupráce s PSK, mestským úradom, mestskou políciou a nemocnicou
R
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E
N
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A

Čo plánujeme v budúcom roku:
posilnenie personálu.
•

2
0
1
3

Sociálna poradkyňa Katka
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Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2012

Rok 2013

Index nárastu alebo
poklesu r. 2013/2012

Počet zamestnancov

2

2

1,00

Počet bohoslovcov

2

2

1,00

121
117

97
158

0,80
1,35

Počet klientov
– dlhodobých
– jednorazových
Prehľad poskytnutých služieb:

počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba
počet stretnutí (kontaktov)
administratívne práce
preventívne 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

255
955
947
545
6
559
37
230
4
11
1391
1415
758
300

Počas celého roka k nám prichádzali ľudia, ktorým nie je ľahostajný život ľudí na ulici.
Darovali nám šatstvo, potraviny a taktiež finančné prostriedky. Dôležitým pre nás sa ukázalo,
že naša práca pôsobí na spoločnosť a svojím prístupom ku klientom a promptnou reakciou na
podnety občanov, prispievame k scitliveniu spoločnosti voči ľuďom na ulici.
Humanitárny sklad solidarity (HS)
Charitatívna služba pre verejnosť a núdznych, pre tých ktorí môžu darovať, a pre tých ktorí
potrebujú:
•
skrine
•
poličky
•
postele
•
stoly
•
obývacie steny
•
elektrospotrebiče
•
kuchynský riad
•
a pod.
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Dátum vzniku:
•
Humanitárny sklad GKCH Prešov (ďalej aj HS) bol zriadený k 1. 8. 2010 primárne za
účelom pomoci obyvateľom postihnutým povodňami s dlhodobým zámerom pomoci ľuďom
v hmotnej a sociálnej núdzi.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok
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Počet zamestnancov
Počet darcov
Počet obdarovaných
Príjem poplatkov do
pokladne v eur
Počet hodín dopravy
zabezpečovania
darovaných vecí

Rok 2012

Rok 2013

1
74
27
251,00

1
56
39
200

200

240

Index nárastu
alebo poklesu
r. 2013/2012
1,00
0,76
1,44
0,80
1,20

Cieľová skupina:
•
Každý človek, ktorý sa ocitol v náročnej životnej situácií
•
Ľudia postihnutí živelnými pohromami
Čo plánujeme v budúcom roku:
•
Presťahovanie HS do bývalej kotolne na ulici Pod Táborom 33.
V roku 2013 sme zaznamenali nárast ľudí v priamom ohrození života. Naša práca sa zamerala
na krízové intervencie týchto prípadov vzhľadom na to, že sa jednalo o ľudí bez domova.
V praxi to fungovalo nasledovným spôsobom: Ak bol nájdený takýto človek na ulici boli sme
kontaktovaní a následné sme urobili výjazd a zhodnotili situáciu priamo na mieste, pokiaľ bol
nevyhnutný zásah RZP tak sme ich kontaktovali, pokiaľ nie klienta sme zobrali k nám do NDC
a poskytli sme mu základný servis (hygiena, šatstvo, strava), následne sme sa snažili klienta
umiestniť do nemocnice buď na psychiatrické oddelenie alebo na doliečovacie oddelenie.
Spolupráca sa rozbehla aj s nemocnicou so sociálnym úsekom. Pokiaľ bol človek bez
domova umiestnený do nemocnice, sociálna setra nemocnice kontaktovala nášho pracovníka
za účelom návštevy daného klienta a zhodnotenia jeho stavu a možného pobytu klienta v našich
pobytových zariadeniach. Pokiaľ bol stav klienta natoľko vážny, že si nevedel zabezpečiť sám
základné podmienky pre život, v súčinnosti s nemocnicou a MsU Prešov bola podaná žiadosť
na VUC za účelom bezodkladného umiestnenia klienta do DSS. Týmto postupom sme dokázali
eliminovať možné komplikácie, ktoré by nastali, ak by bol klient z nemocnice prepustený a tento
servis by nebol zabezpečený.
Chcel by som sa poďakovať všetkým spolupracujúcim subjektom, tento model spolupráce je
šitý na mieru klienta a dokáže ochrániť tú najvyššiu hodnotu, ľudský život.
Mgr. Michal Kall
vedúci CSPS Prešov

30

Gréckokatolícka charita Prešov

Časopis Cesta
Dátum vzniku: november 2002
Zameranie:
rozhovory so známymi a menej
známymi, no hlavne zaujímavými osobnosťami
duchovného, odborného a spoločenského života,
duchovné zamyslenia a 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
Distributér Šani
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: 4500 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 nadviazať spoluprácu s Radom Maltézskych rytierov, ktorí rozbehli distribúciu nášho
mesačníka v Trenčíne. Zároveň sa výraznejším spôsobom rozbehla distribúcia v Humennom
a Snine.
Keďže sa snažíme o celoslovenské pôsobenie, prispôsobili sme tomuto cieľu aj obsah
mesačníka. Od septembra sme rozbehli novú rubriku Rodinná akadémia, kde sa s odborníkmi
zhovárame o problémoch v rodine, v manželskom vzťahu, vo výchove a pod. Prinášame
témy ako Manželské krízy a ich riešenie, Umenie správnej komunikácie v rodine, Nevera
v manželstve, Závislosť v rodine, Neplodnosť v manželstve a mnohé iné závažné úskalia. Úzko
spolupracujeme s ústredím Slovenskej katolíckej charity a s jednotlivými diecéznymi charitami
na propagovaní ich aktivít a rôznych podujatí.
Podarilo sa nám postupne zvýšiť priemerný náklad mesačníka o 1000 ks. Predajnosť stúpa
z mesiaca na mesiac čo svedčí aj o narastajúcej kvalite časopisu.
Našim ďalším cieľom je podpora a pomoc ľudom, ktorí sa snažia znova zapojiť do spoločnosti
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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 časopisu Cesta
Svedectvo distributéra
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Som distributér č.5 v Prešove. Detstvo som prežil v Ličartovciach. Aj keď som vyrastal len s
mamou, nebolo to zlé obdobie. Mám aj troch súrodencov. Na začiatku dospelosti som kvôli alkoholu
a nezhodám s bratom musel opustiť rodný dom. Ocitol som sa bez domova. Vďaka známej som
sa uchýlil vo vtedajšej začínajúcej charite v Prešove v Dome Charitas. Neskôr som absolvoval
protialkoholické liečenie. Pracoval som a celkom sa mi darilo, avšak opäť pod tlakom som si vypil
a začal som znova piť. Po určitom čase som opäť nabral sily prestať a svojou trpezlivosťou a
pracovitosťou som sa z klienta charity stal jej zamestnancom. Spolu s kolegami sme založili A-klub
pre abstinujúcich. Pracoval som ako animátor v charite a chodil som prednášať o abstinencii po
školách.
Po určitom čase strávenom na charite som chcel zmeniť zamestnanie. Avšak opäť som spadol
na dno a začal piť. Ocitol som sa na ulici a predával som časopis Notabene, a potom Cestu.
Vždy som chcel a vedel pracovať, nebál som sa roboty. Preto som sa dostal do Anglicka, kde som
slušne pracoval a nepil. Avšak firma skončila po úmrtí majiteľa, preto som sa musel vrátiť na
Slovensko. Opäť do charity. Opäť som predával Cestu. Opäť sa vyskytla možnosť práce, tak som
odišiel do Čiech, kde som dlhší čas pracoval. Avšak len ako externý pracovník, no tých pri kríze
začali prepúšťať prvých.
Pred rokom som sa vrátil opäť do charity, kde už rok distribuujem časopis Cesta. Práca je to
ťažká a umožňuje aký – taký príjem. Avšak cítim, že ešte môžem pracovať inakšie. Rád by som sa
osamostatnil a našiel si riadnu prácu. Chcem odísť z charity a začleniť sa riadne do spoločnosti.
Rád by so si našiel prácu, viem robiť murárske a iné stavebné práce. Pre môj vek 50 rokov ma
už nikde nechcú zamestnať. Ale ja sa cítim v dobrej kondícii a mám chuť ešte niečo robiť. Ak by
mál niekto pre mňa prácu, nech prosím kontaktuje redakciu časopisu Cesta.
													
Štefan

Pastoračná prax
V roku 2013 pôsobili v GKCH Prešov dvaja bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára v Prešove: Ján Murgaš a Jozef Kavčák. Po lete nebol pridelený žiadny bohoslovec. Tato
skutočnosť potvrdila uvedomenie si, že sú naozaj dôležitou pracovnou i duchovnou pomocou
pre nás zamestnancov i klientov charity.
Janko a Jozef do júna 2013 tvorili dôležitú súčasť 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, 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
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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. Charita verí, že aj v budúcich rokoch bude
dostatočne množstvo adeptov na kňazstvo a dostanú sa na prax aj do našich služieb.
								

Mgr. Peter Kyslan
koordinátor pastoračnej praxe

Svedectvá bohoslovcov počas praxe
Každý deň, kedy prechádzam ulicami Prešova vidiac ľudí, ktorí sa nikde neponáhľajú, sú
zašpinení a oblečení nie do zamestnania, ale skôr „pracovne“, mi evokuje spomienky na čas, kedy
som mal milosť pracovať na GK Charite. Možno sa niektorí pozastavíte pri slove milosť. S odstupom
času ani neviem nájsť iné vhodnejšie slovo, ktoré by vystihovalo moje pocity. V posledných mojich
pracovných dňoch som veľmi reálne uvažoval nad takouto službou, pretože ma veľmi oslovovala,
hlavne skrze podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, o ktorom čítame vo Svätom Písme.
Hlavnou myšlienkou podľa mňa nie je len nezištnosť, či venovať svoj drahocenný čas, iste aj to, ale
dať svoje srdce a zahrnúť iných svojou láskou a pozornosťou, ako to urobil Samaritán. To som sa
snažil robiť aj ja, aj keď zo začiatku som si ťažko nachádzal cestu práve k takýmto ľuďom, k ľudom
závislým, ktorí sú na ulici chtiac či nechtiac, a ktorí sú zúfalí alebo aj odmietajú pomoc.
Spomínam si na svoj prvý kontakt s človekom, ktorý potreboval základné hygienické potreby.
Samozrejme vyhovel som jeho žiadosti a po vrúcnom poďakovaní som si povedal, že to má
význam. Pri mojom štúdiu Sociálnej náuky Cirkvi som sa stretol s encyklikou SOLLICITUDO
REI SOCIALIS, v ktorej Ján Pavol II. hovorí: Solidarita vo svetle viery sa snaží získať kresťanské
črty plnej nezištnosti. Blížny potom už nie je len ľudskou „bytosťou“ s vlastnými právami a

Rozlúčkové posedenie
s bohoslovcami Jožkom
a Jankom
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základnou rovnosťou so všetkými. Stáva sa živým obrazom Boha Otca. Pri každej mojej službe
som si uvedomoval, že Ježiš robil to isté. Neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil
svoj život ako výkupné za mnohých. Táto moja služba ma čoraz viac napĺňala a niekedy som sa
nevedel odtrhnúť od nejakej činnosti. Veľmi som zažíval tú potrebu byť tu pre druhých a čakať do
záverečnej práve na nich. Ťažko vysvetliť, ako sa vo mne prebúdzal nádych takejto formy služby,
ale len Božia milosť ma uspôsobila na toto pole môjho pôsobenia. Zaiste aj iní mi dajú za pravdu,
že niekedy boli ťažké situácie, kedy som vzdoroval, ale dnes som vďačný za prijaté dobrá a dary,
ktoré sa mi v duchu slov apoštola Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje!“ vrátili.
Tieto skúsenosti ma posunuli do hlbšieho vzťahu s tým, koho predstavuje Samaritán – Ježiša.
Len skrze každodennú modlitbu mňa a kolegov nás uschopňoval realizovať menší raj na zemi.
Nie je krajší pocit na svete ako pocit z urobeného dobra pre niekoho, kto si nevie pomôcť sám.
Dnes už s úsmevom spomínam na ľudí, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou môjho bežného dňa.
Chcem sa aj naďalej vracať medzi nich a povzbudiť ich v ich neľahkej situácii. Na záver môžem
povedať, že keby mohol mať pastoračný ročník aj dva roky, bolo by to pre mňa málo. Verím, že
Boh mňa a mojich kolegov uschopní charizmou nezištnej pomoci pre ľudí v núdzi.
Bohoslovec Ján Murgaš
GKS 4. ročník
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Ubehlo už zopár mesiacov, čo som ako bohoslovec pôsobil počas pastoračného ročníka na našej
Gréckokatolíckej charite v Prešove. Keď sa teraz obzriem späť, tak môžem skutočne povedať, že
to bol pre mňa osobne jeden nádherný a obohacujúci čas a to nielen po stránke ľudskej, ale aj
duchovnej.
Keďže som veľkú časť svojej pastoračnej misie trávil v Nízkoprahovom dennom centre, tak práve
toto pracovisko mi najviac prirástlo k srdcu. Okrem toho, že som tam spoznal úžasný kolektív ľudí,
ktorí sa vynikajúco dopĺňal, upevnil a uistil som sa v jednej dôležitej pravde. Jedným zo spôsobov
ako ohlásiť ľudom zraneným a poznačeným neľahkým životným osudom živého Krista, je osobne
svedectvo každodenného stretnutia sa z Ježišom, jednoduchá ľudskosť, otvorenosť, ochota vypočuť
ľudí a porozprávať sa s nimi.
A tak ako bola pre mňa táto moja ,,prvá farnosť“ moja prvá pastoračná misia výzvou
a obohatením do života, tak dúfam a verím, že aj ja som bol aspoň trochu radosťou a obohatením
pre všetkých tých úžasných ľudí, priateľov, ktorých som tu spoznal, a ktorých si pre to čo robia,
nesmierne vážim.
Bohoslovec Jozef Kavčak
GKS 4. ročník
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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 sociálnej a hmotnej núdzi,
- ľudia závislí,
- ľudia bez domova,
- ľudia nezamestnaní,
- ľudia s telesným, mentálnym, zmyslovým resp. kombinovaným postihnutím,
- ľudia s psychiatrickou diagnózou,
- ľudia s rodinnými problémami.
Poskytované služby:
- akreditované špecializované sociálne poradenstvo,
- sociálne poradenstvo (pracovné, právne, rodinné a pod.)
- sociálna prevencia,
- terénna sociálna práca,
- pracovná terapia,
- tréningy pamäti,
- distribúcia časopisu CESTA.
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Posviacka nových priestorov Sociálneho centra
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Čo sa nám podarilo v tomto roku:
Presťahovali sme sa do nových priestorov, ktoré posvätil duchovný správca farnosti o.
Martin. V nových priestoroch sme aj naďalej poskytovali špecializované sociálne poradenstvo
ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Pracovné poradenstvo spočívalo v hľadaní
zamestnania, v oslovovaní zamestnávateľov, v písaní žiadostí a životopisov. Poskytovali
sme aj základné právne poradenstvo, ktoré pozostávalo najmä v písaní návrhov na zverenie
dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov, návrhy na náhradné výživné, písali sme návrhy
na pozastavenie exekúcie. Poskytovali sme aj krízovú intervenciu. Okrem poradenstva sme
dvakrát v týždni poskytovali tréning pamäti pre klientov, ktorí to potrebovali. Každý piatok
sa naši klienti stretávali na pracovnej terapii, kde vyrábali dekoratívne predmety. Tieto
predmety sme prezentovali na humenskom jarmoku. Pracovná terapia prispela k rozvíjaniu
jemnej motoriky u klientov ako aj k vytvoreniu priateľskej atmosféry. K našej činnosti patrilo
aj poskytovanie sociálnej prevencie vo forme besied pre študentov stredných škôl. K novým
službám, ktoré Sociálne centrum začalo v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou
realizovať, patrili besedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ v záchytnom tábore v Humennom
a útvare policajného zaistenia v Sečovciach prezentované v anglickom jazyku, ktoré vykonáva
sociálna poradkyňa Mgr. Jana Vyšinová. Cieľom týchto besied bolo aktívne vyhľadávanie obetí
obchodovania s ľuďmi s následnou ponukou pomoci. K ďalšej novej poskytovanej službe patrili
zaujímavé stretnutia so seniormi v priestoroch mestského Denného centra.
Našimi klientmi boli najmä ľudia nezamestnaní, ľudia s hrozbou exekúcie, ľudia
R s psychiatrickými diagnózami, ľudia bez prístrešia ale aj ľudia závislí, zdravotne postihnutí,
O seniori.
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Ďalšie činnosti, ktoré sa nám v tomto roku podarili:
zvýšili sme počet rozdistribuovaných kusov časopisu Cesta na 800 kusov mesačne,
taktiež sa nám podarilo rozšíriť distribučné miesta o mesto Sninu a Medzilaborce,
zrealizovali sme zbierku školských pomôcok – ľudia mohli darovať použité školské
pomôcky, ktoré už nepotrebujú, tieto pomôcky sme následne rozdelili sociálne slabším rodinám
so školopovinnými deťmi,
úspešne prebehla aj potravinová Tesco zbierka, jednotlivcom ako aj rodinám s deťmi,
ktoré sú v hmotnej núdzi sme prerozdelili 200 kíl potravín,
mesačne sa klienti mohli v priestoroch SC stretnúť s duchovným otcom na spoločnej
modlitbe,
zorganizovali sme pre klientov ako aj pre ľudí z farnosti výlety na Jasenovský hrad ako
aj na Sninské rybníky,
zmapovali sme sociálne potreby obyvateľov mesta Humenné formou ankety,
vypracovali sme Swot analýzu potrieb obyvateľov mesta,
zúčastnili sme sa Národného pochodu za život,
zúčastnili sme sa na Dňoch polície v Košiciach v rámci projektu Obchodovania
s ľuďmi,
zúčastnili sme sa aj s klientmi na odpustovej slávnosti v Klokočove,
rozdávali sme na štedrý deň Betlehemské svetlo,
aktívne sme spolupracovali s mestským úradom, s úradom práce, s centrom bezplatnej
právnej ochrany, s farským úradom ako aj s lekármi - odborníkmi.
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Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ / rok
Počet zamestnancov vo
fyz. osobách priem.
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov

Rok 2012

Rok 2013

Index rastu alebo poklesu
r. 2013/2012

1

1,5

1,50

3
239

4
253

1,33
1,05

Plány do budúcna:
Plánujeme pokračovať v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva pre cieľovú
skupinu klientov, ako aj pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Chceme
poskytovať špecializované sociálne poradenstvo na báze terapeutickej, pretože vnímame, že
táto práca má zmysel. Poskytovať rozbehnuté sociálne služby, poskytovať sociálnu prevenciu
pre študentov stredných škôl a pokračovať v projekte pomoc obetiam Obchodovania
s ľuďmi, zviditeľniť distribúciu časopisu Cesta aj v okolitých mestách, rozšíriť služby GKCH
v Humennom, zaviesť tradíciu Dňa otvorených dverí a pomáhať s láskou každému, kto nás
požiada o pomoc.
								

Mgr. Danka Pavlíková
vedúca

Svedectvá klientov
V dnešnom uponáhľanom svete je ťažko nájsť človeka s veľkým „Č“. Je málo takých, ktorým
srdce bije nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí to potrebujú. Mám veľké šťastie, že som takých
stretla. Sú to 2 pracovníčky sociálneho centra charity, ktoré vedia svoj čas rozdeliť a venovať aj
zdravotne postihnutým. Snažia sa nám spríjemniť chvíle tréningom pamäti, súťažami, hrami...
preto sa vždy tešíme na stretnutia s nimi, lebo okrem odbornej pomoci si tam obohatíme aj svoju
dušu. Prosím, prijmite moje vrelé poďakovanie za vašu prácu. Želám vám veľa zdravia a Božieho
požehnania.
Katarína
klientka
Bolo to približne pred troma rokmi, keď do Sociálneho centra prišla postaršia sympatická pani
sprevádzaná mužom v zrelom veku. Neskôr v rozhovore som zistila, že je to jej syn Kamil.
Kamil vyrastal v usporiadanej a milujúcej rodine, kde obaja rodičia boli vysokoškolskí vzdelaní
a Kamilovi dávali nielen vzdelanie, ale aj lásku a domov. Ako vynikajúci študent gymnázia smeroval
svoje kroky na vysokú školu, ktorú taktiež úspešne skončil ako doktor medicíny. Po skončení školy
svoje uplatnenie našiel v nemocnici, kde pracoval päť rokov ako lekár. Po týchto odpracovaných
rokoch si otvoril súkromnú prax. Kamil o prácu nikdy nemal núdzu, pretože bol nielen šikovný,
ale mal aj dobré srdce a ľudský prístup nielen k svojim pacientom, ale aj k rodinným príslušníkom
svojich pacientov. V súkromnom živote mu bola oporou manželka a on bol oporou pre ňu a lásku
získanú vo svojej primárnej rodine dával svojim zdravým deťom, ktoré mu boli radosťou. Zdá
sa, že Kamil mal život ako z rozprávky, keby neprišiel september 2008. Bolo neskoro večer, keď
Kamil z plného zdravia náhle, vážne ochorel. Nasledoval celý kolotoč vyšetrení, neskôr liečba na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Nápomocná mu bola manželka, deti, jeho mamka a jeho svokra.
Všetci pomáhali ako len mohli. Kamilovi následkom vážnej choroby „odišla“ tá časť mozgu, ktorá
je zodpovedná za krátkodobú pamäť. Rodina „pátrala“, čo by mohlo pomôcť krátkodobú pamäť
obnoviť. Hľadali rôzne spôsoby, ako je napr. hra na klavíri, návšteva logopédie a pod. Dopočuli sa
aj o našom zariadení a tak prišiel Kamil aj so svojou mamkou do Sociálneho centra.
Začala som s Kamilom pracovať. Stretávali sme sa v priestoroch Sociálneho centra dvakrát
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týždenne, kde sme trénovali krátkodobú pamäť rôznymi mnemotechnikami, slovnými hrami,
obrázkami, alebo len rozhovormi. Bola to náročná, ale veľmi zaujímavá, avšak mravčia práca.
Dalo by sa povedať, že nebolo vidno výsledky mojej práce, avšak Kamil už pozná moje meno
a meno mojej kolegyne, čo už je veľký pokrok. Vie, ktoré dni ku mne chodieva. Okrem Kamila sa
snažím poskytovať podporu aj jeho starostlivej mamke, ktorá ho na každé stretnutie sprevádza.
Kamil je pre mňa prínosom, pretože je to čistá duša. Oceňujem jeho starostlivú mamku, ktorá už
sama potrebuje pomoc, oceňujem jeho obetavú manželku a deti, ktorí napriek ťažkostiam vedia
byť Kamilovi nápomocní. Ďakujem, že vyšli zo svojej anonymity, že neostali so svojim krížom sami
a že neustále hľadajú možnosti ako Kamilovi pomôcť a stále majú nádej, že sa to zmení. Patrí im
môj obdiv, ako aj môj obdiv patrí všetkým, ktorí to nevzdávajú nech je ich kríž akýkoľvek.
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.„ 1Kor. 13, 4-7.
							
Mgr. Danka Pavlíková
vedúca

Sociálne centrum Svidník

								
sociálne zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na úrovni špecializovaného
R
O poradenstva ambulantnou a terénnou formou podľa §19 z. č. 448/2008 o sociálnych službách
Č a platnej akreditácie vydanej MPSVR od 1.11.2009.
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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.					
			
Čo sa nám podarilo v tomto roku: 							
Sociálne centrum vo Svidníku aj v roku 2013 poskytovalo bezplatne špecializované sociálne
poradenstvo pre ľudí zo Svidníka a jeho okolia, ktorí potrebujú pomoc, radu, nasmerovanie na
odbornú pomoc alebo sú v hmotnej núdzi. V roku 2013 toto centrum navštívilo 108 klientov,
z toho bolo 76 dlhodobých, minimálny kontakt s klientom bol tri krát.
Nezamestnaným klientom, ktorých je v našom meste veľa, 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. Teší nás, že sa podarilo správne namotivovať
a nasmerovať rómske dievčatá na zamestnávateľa a všetky, ktoré navštívili toto centrum sa
zamestnali. 											
Poradili sme ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách (vzťahové problémy,
závislosti, strata bývania). Klientka, ktorá bola roky bez domova a odmietala akúkoľvek pomoc,
sa rozhodla zmeniť svoj život a požiadala nás o pomoc pri hľadaní ubytovania. Pomohli sme jej,
momentálne rieši svoju sociálnu situáciu v DSS a je spokojná. Mnohí klienti boli nasmerovaní
na bezplatnú právnu pomoc. Mnohým rodinám žijúcim na hranici chudoby, ktorých pribúda
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a tým, ktorí sa náhle ocitli v náročných životných situáciách, bola poskytnutá hmotná pomoc
vo forme potravín a 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 po ukončení ústavnej starostlivosti.
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 závislostí u mládeže, Novodobé otroctva - obchodovanie s ľuďmi. Týchto stretnutí
sa zúčastnilo 30 študentov. Naďalej, každý utorok v prítomnosti o. Martina Kozeja prebiehajú
skupinové stretnutia, ktoré sú určené pre klientov s podobnými problémami. Tohto stretnutia
sa zúčastňujú aj klientky Domu sv. Faustíny - domova na polceste. Taktiež sme boli pozvaní na
prednášku do klubu kresťanských dôchodcov vo Svidníku. Opäť sme sa zapojili do akcie ,,Daruj
školské pomôcky“, tým sme potešili mnohodetné rodiny, časť sme darovali deťom do školského
klubu v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Spolupracovali sme s farským úradom, mestským úradom,
ÚPSVaR a pracovníkmi pre rómsku komunitu. Mnohokrát 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 2012

Rok 2013

Index rastu alebo
poklesu r.2012/2013

1

1

1,00

0
116

0
108

0
0,93

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 nasmerovanie
s láskou.
zorganizovať zbierku potravín pre ľudí v núdzi, ktorých pribúda.
							
Mgr. Helena Paňková
vedúca SC

Nástenka v SC Svidník
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Pobytové sociálne zariadenia Pod Táborom 33 v Prešove
Gréckokatolícka charita v objekte Pod Táborom 33 poskytuje sociálne služby na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb pre ľudí bez domova
podľa zákona 448/2008 Z. z. V objekte sú 3 služby, v rámci ktorých je možné poskytnúť službu,
ktorá najlepšie rieši momentálnu situáciu klienta.
Služby v nich zabezpečuje spojený terapeutický tím.
Klientelu týchto zariadení tvoria osoby bez prístrešia po odchode z iných zariadení soc.
služieb, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a výkonu trestu, ľudia z ulice.
Nocľaháreň Effeta
– nízkoprahová nocľaháreň (NOE), registrovaná podľa §25 zákona 448/2008 Zb.
Dátum vzniku: 1.2. 2010
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Poskytované služby:
•
nocľah
•
možnosť prípravy teplej stravy
•
hygienická očista
•
poradenstvo
•
duchovný služba – možnosť stretnutia s kňazom
•
možnosť získania finančných prostriedkov predajom pouličného časopisu Cesta
•
v prípade potreby ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS „Charitas“ Prešov.

Budova Pobytových služieb 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), registrovaný 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
•
v prípade potreby ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS „Charitas“ Prešov.
Dom Charitas
– domov na pol ceste (DOCH), registrovaný podľa §27 zákona 448/2008.
Dátum vzniku: 1.1. 2010 (zariadenie sa pretransformovalo zo zariadenia chráneného
bývania, ktoré ukončilo svoju činnosť k 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
•
v prípade potreby ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS „Charitas“ Prešov.
Čo sa nám podarilo v tomto roku:
•
vymaľovala sa fasáda druhej strany budovy
•
zakúpili sme profesionálnu sušičku prádla
•
sprevádzkovali sme vlastný zdroj úžitkovej vody a svojpomocne sme preň pripravili
rozvody
•
v rámci pracovnej terapie sa vyrobili obálky pre potreby GKCH, začala sa výroba
podpaľačov do kotlov a kozubov, vyrobili sa propagačné a upomienkové predmety pre
potravinovú zbierku v TESCU
•
vynovili sme šatňu, začala sa rozsiahla rekonštrukcia denných priestorov pre
pracovníkov.
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Čo plánujeme budúci rok:
•
výmena starých radiátorov s nízkou účinnosťou
•
zvýšiť účinnosť solárneho ohrevu vody pridaním ďalších solárnych panelov
•
rozšíriť vybavenie práčovne o ďalšiu priemyselnú práčku alebo sušičku a sprevádzkovať
druhý mangeľ
•
dokončiť rekonštrukciu denných priestorov pre pracovníkov
•
vymeniť vstupné dvere.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/
rok
Zariadenie
Počet
klientov
Kapacita
Využiteľnosť
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Rok 2012

Index nárastu alebo
poklesu

Rok 2013

NOE

UTA

DOCH

NOE

UTA

DOCH

NOE

UTA

DOCH

118

156

35

143

137

42

1,21

0,88

1,20

12
125%

53
112%

24
100%

12
115%

53
118%

24
100%

1,00
0,90

1,00
1,06

1,00
1,00

Svedectvá klientov
Prežila som tu už druhé vianočné sviatky. Cez tieto dni boli k sebe aj klienti navzájom
ohľaduplní. Vládla tu vianočná atmosfére, kde bolo aj zo strany vedenia postarané o plné stoly.
Som tu vyše roka a môžem povedať, že aj cez vlastné padnutie (alkoholová recidíva) ma tu stále
prijali takú aká som. Slovo charita bolo pre mňa niekedy veľmi vzdialené. Myslela som si, že je to
už konečná v živote ako takom. Ale nie je to pravda. Poznám ľudí ktorí odtiaľ odišli. Charita bola
pre nich odrazový mostík keď sa v živote potkli. Dá sa tu žiť (aj keď veľmi skromne) a postupne
no hlavne pomaly riešiť svoju situáciu. Mám tu podmienky aby som žila. Čistá posteľ, teplá voda,
môžem si uvariť, oprať sa a ísť von. Je tu k dispozícii aj knižnica, televízor a pracovná terapia. Tiež
niektorí klienti si našli aj prácu. Terapeuti a terapeutky sú tiež ústretoví aj keď samozrejme sa tu
musia dodržiavať určité pravidla. Raz ma oslovil jeden citát, že “Aj ďaleké cesty začínajú prvým
krokom.” Ten prvý krok tu človek môže urobiť.						
										
Silvia
			
Do útulku Archa, zariadenia Gréckokatolíckej charity som prišiel 30. apríla 2013. Začiatky
boli ťažké, človek ostane zrazu bez domova, bez prostriedkov, bez rodiny. Proste sám v cudzom
prostredí. Ale vďaka vedúcemu zariadenia i všetkým terapeutom som sa postupne “aklimatizoval”.
Začal som sa zoznamovať s ostatnými klientmi i s pravidlami a režimom zariadenia. Zapojil som
sa do pracovnej terapie a neskôr som sa stal aj predajcom charitného časopisu Cesta. Opäť som
mal pocit užitočnosti. Svoj pobyt v tomto zariadení beriem len ako “prestupnú stanicu” a dočasné
riešenie. Rád by som si našiel prácu a vrátil sa späť do “normálneho” života.
Vladimír
Zo zápisníka terapeuta
Sú ľuďmi bez domova. Sú rôzni. Túžia však byť milovaní a užitoční, vytvárať hodnoty. A na
tomto vstupnom kapitále ľudskosti sa už dá budovať. Jednou z aktivít ľudí bývajúcich v útulku
Archa v roku 2013 bol aj zber odpadkov a čistenie ulíc sídliska Sekčov. Áno, chcú byť prospešní
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a ľudia zase potrebujú vedieť, že takými naozaj môžu byť… Že nežijú len vo svojom mikrosvete.
Ako zamestnanec si preto i ja spolu s klientmi obliekam reflexnú vestu s logom, berieme si
rukavice i plastové vrecia a vyrážame za hranice “nášho rajónu”, ktorý začína a končí ulicou Pod
táborom. Práve jej údržbu máme zverenú do starostlivosti - kosenie trávy, starostlivosť o chodníky
i krajnice cesty. Prekračujeme ale tieto imaginárne hranice a posúvame sa ďalej. Vyberáme si
lokalitu - dnes napríklad okolie Kostola Krista Kráľa. Otvorené kontajnery, z ktorých vietor
vyberá obsah, zahodené plastové fľaše, či rôzne druhy obalov. Všetko toto berieme odtiaľ, kam to
nepatrí - berieme a triedime na plasty a ostatný odpad. Vrecia sa napĺňajú rýchlo a my vidíme,
že sídlisko je ozaj znečistené. Nie je v našich možnostiach tento odpad nosiť kdesi do špeciálnych
kontajnerov, preto sa ho snažíme rovnomerne rozložiť do tých sídliskových. Dúfame, že sa to dá
pochopiť a nikto z obyvateľov nie je proti.
So sídliskom je to ako s organizmom pri slovách: “V zdravom tele - zdravý duch”. Lebo tu
vyrastajú nové generácie detí, ktoré sú našou budúcnosťou - dušou sídliska. Tu prežívajú svoje
radosti, chodia do školy i stretávajú sa s kamarátmi. A všetko vnímajú možno viac ako si myslíme.
Prispejme preto ku kultúre prostredia, v ktorom žijú a ukážme im zároveň, že tu sa oplatí investovať
energiu a čas. Veď vieme, že práve prostredie je jedným z určujúcich faktorov zdravého vývoja.
“Buď ty sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.” Áno, aj takto sa dá definovať naša snaha,
ktorá prináša obojstranný prospech a dobrý pocit. Nabudúce pôjdeme na iné miesto - cestou sme
videli znečistené zastávky MHD či detské ihriská...
Roman Pavlík
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Pracovná terapia - upratovnanie ulic sídliska Sekčov
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Za terapeutický tím k roku 2013
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Každý nový rok je v niečom lepší. A to je dobre. I keď je mnoho faktorov, ktoré by nám mohli
zobrať úsmev na tvári, dajme radšej priestor tým skôr spomínaným. Kto dnes môže disponovať
neobmedzeným rozpočtom? Kto neuvažuje o financiách? Preto kreativita, snaživosť a svojpomoc
sú slová, ktoré sú výstižnejšie pri hodnotení roka, ktorý je za nami.
Napríklad dnes je deň, kedy beží systém veľkých mesačných rajónov. Trvajú celý týždeň a
klienti si pri nich dôkladne prečisťujú priestory, v ktorých trávia svoje dni i noci. Odsúvanie
nábytku i postelí, či dezinfekcia priestorov je mnoho ráz na vyššej úrovni ako by ste si mysleli.
Vieme, že zanedbať hygienu a čistotu tu u nás môže mať veľmi vážne následky. Napríklad dnes
je deň, keď prší. A my môžeme sušiť vypranú bielizeň a prádlo priemyselnej sušičke. Tú sa nám
podarilo tento rok zabezpečiť. Je účinná a stavaná na nepretržitú prevádzku, čo je praktické a
super. Napríklad dnes je deň, kedy na všetkých toaletách bola použitá úžitková voda z vlastnej
studne, čím sa ušetrilo kvantum tej pitnej.
Je tomu pár dní, čo od nás odišiel do lepších podmienok klient využívajúci naše služby bezmála
šesť rokov - gratulujeme. Nie, nebol sám. Vie sa to klientom podariť vo forme prijateľného
podnájmu. Vo svojom ďalšom živote bude, veríme, vedieť zaujať chápavejší pohľad na človeka.
Taký, ako ukázali ľudia pri vianočnej potravinovej TESCO zbierke, kde každý mohol darovať časť
zo svojho nákupu. Boli sme tak obdarovaní potravinami a hygienou v hodnote 730,- euro. Prijali
sme finančné dary od súkromných osôb. Bohu vďaka - áno, veľmi nám pomohli. Vianočný čas
mohol byť štedrejší. Zimné obdobie sme zvládli bez väčších komplikácií, lebo toto je ozaj obdobie,
kedy ide o život… I keď všetky problémy nevyriešime, k riešeniu mnohých významne prispejeme.
Prezradíme tiež, že ako terapeuti sme potešení prebiehajúcou rekonštrukciou priestorov
určených pre nás. Tie boli doteraz v úzadí popri činnostiach, povinnostiach i osudoch okolo nás.
Povedzme tiež, že bolo by veľmi ťažké pracovať s týmito osudmi, byť klientovi pomocou či vedieť
stanoviť hranice bez pravidelných supervíznych stretnutí u Doc. Kredátusa. Odborné rady a
životná skúsenosť pre nás mnoho znamenali. Duchovné obnovy na miestach ako Litmanová nám
zas ukázali rozmer v nás samotných - hĺbky, do ktorých sa treba dostávať, nie ostať na povrchu.
Želali by sme i klientom viac duchovného vedenia. Bez neho sa človek v tomto svetskom živote
nevie vymotať, nevie odhaliť správnu cestu, skúša, padá a nenachádza vysvetlenie… A svet? Áno
- ten ponúka vlastné vysvetlenia i riešenia…
A čo v roku 2014? Vízia pokračuje: vymeníme dvere na vstupoch za nové, spoločne s klientmi
vymaľujeme izby i spoločné priestory. Čo nás však teší dvojnásobne je, že sa nachádzajú mladí
ľudia, ktorí sú motivovaní pomáhať nám. V spolupráci s nimi pripravujeme aktivitu k darovaniu
2% z daní. Budeme s nimi tiež zhotovovať katalóg výrobkov, ktoré vyrábajú a tvoria ľudia v
našich zariadeniach. Urobíme reportáž, ktorá azda rozšíri pohľady ľudí… Budeme tak v malých,
ale istých krokoch napredovať a zlepšovať
životy ľudí. Aby sa vnímali plnohodnotnejšie
a užitočnejšie, čo je jedným z predpokladov
ich rastu. Aby sa tak mohla i na takomto
mieste zjaviť Božia sláva!
					
Mgr. Roman Pavlík
terapeut
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Domov nádeje Prešov
resocializačné stredisko akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z. z. s celodennou
prevádzkou pobytovou formou a poskytuje komplexné resocializačné služby.
Cieľová skupina:
Muži a mladiství od ukončeného 16teho roku do 50teho roku, závislí na:
- alkohole
- psychotropných látkach a halucinogénoch
- na hráčskej vášni
- liekoch.
Čo sa nám podarilo v roku 2013:
- zriadiť pneuservis vo dvore zariadenia
- vymeniť na chodbe linoleum za dlažbu v ubytovacej časti zariadenia
- vymaľovať vonkajšiu fasádu z vnútornej strany Domova nádeje.
Čo budeme robiť v roku 2014:
- rozšírenie autoumyvárky o suchý box
- vymaľovať všetky ubytovacie priestory v Domove nádeje
- vymeniť podlahu na izbách klientov, v terapeutickej a komunitnej miestnosti.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:

Ukazovateľ/rok
Počet zamestnancov priemerný
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Kapacita
Počet klientov, na ktorých prispieva
PSK

Rok 2012

Rok 2013

9
2

9
2

21,31
23
21

21,10
23
21
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% nárastu alebo
poklesu

1,00
Arteterapia,
doučovanie na PC
0,99
1,00
1,00
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Plány do budúcna:
- výmena starých okien v ubytovacej časti vo vnútornom dvore zariadenia
- zateplenie podkrovia zariadenia
- zateplenie stropu v umývacom boxe v autoumyvárni osobných áut
- rozšírenie pneuservisu o drobný servis (rýchloservis).
								
				
Pneuservis Domova nádeje
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V roku 2013 sa nám po roku prípravy cez školenie na
rozvoj sociálneho podnikania medzinárodnej organizácie
NESsT podarilo pre motoristov zriadiť ďalšiu službu, a to
pneuservis pre osobné motorové vozidlá, ktorý sa nachádza
v areáli Domova nádeje. O pneuservise sme v pracovnom
tíme hovorili už skôr, teda pred 3 až 4 rokmi, ale konečné
rozhodnutie zriadiť pneuservis padlo až po skončení
školenia. Zatiaľ nemôžeme hodnotiť komplexne, pretože máme za sebou len prvú - úvodnú
sezónu, ale pevne verím, že o rok toho na hodnotenie bude oveľa viac.
Rekonštrukciu priestoru pre Pneuservis sme začali 13. 8. 2013 najprv vyprataním garáže
a následne samotnou rekonštrukciou. Slávnostné spustenie prevádzky s prestrihnutím pásky
sa konalo dňa 4. novembra 2013 za prítomnosti arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka
SJ a primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho.
Celkové náklady na zriadenie pneuservisu boli vo výške 8.940,- €. Organizácia NESsT
prispela sumou 1.500,- € a od darcov sme získali 700,- €. GKCH Prešov investovala do
Pneuservisu 6.740,- €. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo ušetriť celkovú sumu 1.410,€. V úvodnej sezóne sme dosiahli tržbu 1419,-€ (plán bol 1200,- €) a ponúkli sme kvalitné
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služby pre 117 zákazníkov oproti plánu 60 zákazníkov.
Bez rozpakov môžem povedať, že máme profesionálne vybavený pneuservis, v ktorom
pracuje kvalifikovaný pracovník. Po jeho boku sa v terapii striedajú aj dvaja klienti Domova
nádeje, ktorí získavajú nove pracovné skúsenosti.
								

Ing. Branislav Božek
vedúci RS DON
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Slávnostné otvorenie pneuservisu Domova nádeje
KAHAN
Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Po 10 rokoch fungovania klubu sa asi prvý krát v roku minulom stalo, že sa klub Kahan
v ročenke neobjavil. Tohto roku som dostal možnosť zhodnotiť dvojročné dianie v klube ako
jeho predseda.
Po dlhších úvahách sa začiatkom roku 2012 podarilo prijať nove stanovy klubu na základe
ktorých sa klub Kahan pretransformoval zo svojpomocnej skupiny pomáhajúcej všetkým
ľudom potykajúcich sa zo závislosťou na terapeutickú skupinu vedenú terapeutom s tou istou
cieľovou skupinou. Táto potreba vyplynula zo zmien v našej spoločnosti v ktorej sa stále viac
rozmáhajú rôzne typy závislostí a nie len alkoholizmus. Prax však ukázala, že tieto stanovy neboli
najšťastnejším riešením a viac ako polovica dlhoročných členov klubu od nás odišla a založila
si vlastný klub. Klub sa stal málo navštevovaný a plne viazaný rozhodnutiami terapeuta s veľmi
malou možnosťou samostatného fungovania a formovania sa na základe potrieb jeho členov.
Po roku umelého fungovania od nás odišla aj terapeutka a s ňou aj ďalšia časť členov. V polovici
roku 2013 sa klub ocitol v existenčných ťažkostiach. Preto sme sa rozhodli opäť urobiť zmenu
no podstatné pre nás bolo aby sme ostali terapeutickou skupinou nakoľko s nie všetkými
problémami si vieme poradiť bez pomoci odborníka. Pripravili sa nové stanovy v ktorých sa
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opäť vracia klub ľudom – jeho členom, s možnosťou tvorenia si činnosti podľa svojich predstáv
a terapeut ostáva ako odborný garant. Na klubových stretnutiach sa opäť začína stretávať čoraz
viac ľudí a naša členská základňa sa začína rozrastať. Momentálne sa stretnutí zúčastňuje 10 –
15 osôb. Začína odznova no naše stretnutia zvyšujú svoju kvalitu čoho dôkazom je aj pomoc
viacerým rodinám ktoré sa prišli poradiť ako ďalej.
V budúcnosti chceme pokračovať v nastúpenom trende, uľahčovať si medzi sebou neľahkú
cestu abstinencie a v neposlednom rade pomáhať aj tým čo o to požiadajú.
Marek Barabas
predseda Klubu

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
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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 a Dome sv. Anny v Starej Ľubovní.
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, 3. až 5.-teho ročníka IEaSP, FF PU v Prešove ako
aj ďalších škôl humanitného zamerania.
Hlavné výsledky:
1 študent VŠZaSP sv. Alžbety, ÚSVaZ bl. P.P. Gojdiča absolvoval u nás prax v celkovej dĺžke
40 hodín,
Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – 3 študenti (90 hodín)
Prešovská Univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta - 3 študenti (90 hodín)
Prešovská Univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta – 1 študent (24 hodín)
Pedagogická a sociálna akadémia Prešov - 2 študenti (180 hodín)
Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta – 17 študentov (496 hodín).
Spolu 21 študentov absolvovalo odbornú prax v počte hodín 720 v Dome sv. Anny Stará
Ľubovňa a 6 študentov v zariadeniach RS CKD v počte 200 hodín, t.j. celkovo 27 študentov
v celkovej dĺžke 920 hodín.
						
Ing. Branislav Božek
koordinátor praxe
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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 2013:

R

O
Január
										
Č
Cez fašiangové obdobie v jeden januárový deň sme sa rozhodli zabaviť sa a spoločne E
pracovníčky a klientky si zhotovili masky a konal sa karneval. Všetky masky boli ohodnotené, N
K
no každá z klientok si masku vyrobila vlastnoručne. 				
A

2
Marec 											
V Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku sme spoločne, pracovníčky a klientky DsF viedli 0
1
krížovú cestu cez obdobie veľkého pôstu.							
3

Apríl
		
Po oslovení pána primátora
Ing. Holodňáka sme v meste
spropagovali predaj časopisu
Cesta. Predaja sa zúčastnil
aj pán riaditeľ GKCH PhDr.
Peter Valiček, kde spoločne
s
pánom
primátorom
predali za hodinu 133
časopisov, za čo im patrí
veľké poďakovanie. Peniaze
z predaja časopisu sme použili
pre klientky na arcidiecéznu
púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakowe.
Dňa otvorených dverí,
9. apríla, sa zúčastnil pán
riaditeľ, zástupca a vedúca
ADOS, ktorá bola k dispozícii ľuďom na meranie tlaku a glykémie. Navštívili nás aj žiaci
CZŠ - sv. Juraja a študenti gymnázia bl. Matky Terezy. V tento deň k nám zavítal aj pán
primátor a dekan farnosti o. Marek Pulščák, ktorý DOD otvoril modlitbou korunky Božieho
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milosrdenstva. Milo nás prekvapil záujem médií, taktiež záujem rómskeho komunitného
centra. Keďže sme túto akciu spropagovali v chrámoch a na stránkach miestnych novín, do
DsF sa prišli pozrieť aj ľudia zvonku. Všetci zúčastnení si mali možnosť prezrieť priestory DsF,
klientky vyrozprávali svoje životné príbehy, mohli si zakúpiť výrobky z pracovnej terapie a tak
podporiť toto zariadenie.
Máj						
V tomto mesiaci sa pracovníčky a klientky zúčastnili púte do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakowe. Po liturgii mal každý možnosť nahliadnuť do izby, v ktorej žila sr.
Faustína, pozrieť si kaplnky a uctiť si relikvie sr. Faustíny. 				
Jún 				
Cez Dni mesta Svidník sme prezentovali a ponúkali na predaj za odporúčaný príspevok
výrobky z pracovnej terapie. Záujem o výrobky nás prekvapil, mnohí ocenili skvelé nápady
a zručnosť, čo nás potešilo.
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Júl					
Zúčastnili sme sa spolu s veriacimi dekanátu Svidník a Giraltovce Fatimskej soboty v Ľutine.
Akcie tohto typu sú pre hľadajúce klientky DsF veľmi potrebné, lebo prostredníctvom týchto
aktivít sa dostávajú bližšie k Bohu. 						
August
Svadba klientky - terapeuticky čin roka. Do všetkých predsvadobných príprav boli zapojené
aj klientky DsF vo veľkom štýle, veď nikdy na svadbe doposiaľ neboli. Boli sme na nákup šiat
a topánok pre všetky dievčatá, všetky absolvovali návštevu u kaderníčky a kozmetičky, ktorá
robí aj nechtový dizajn. Veľmi sa tešili, veď zažili to, po čom túžili a konečne sa to pri tejto
príležitosti aj splnilo. 					
September										
Duchovnej obnovy v Litmanovej okrem zamestnankýň sa zúčastnili aj klientky DsF a
odchádzali veľmi povzbudené slovami kňaza. Všetko, čo ich ťažilo napísali na papierik, ktorý
na odporúčanie kňaza nechali na hore Zvir a následne sa dve zo zúčastnených klientok od
1.októbra zamestnali po dlhých rokoch hľadania si práce. Pracovníčky a klientky DsF navštívili
obec Kurima, aby sme zablahoželali na svadbe a tak milo prekvapili novinárku Martinu
Cigľárovú, ktorá píše o našom zariadení v týždenníku Dukla.
Október			
V tomto mesiaci počas duchovnej obnovy v Chráme Božej Múdrosti pracovníčky
a klientky DsF viedli sv. ruženec. Po niekoľkomesačnej príprave na sviatosť krstu v ten
istý deň boli pokrstené dve klientky DsF. Spoločne sme oslávili túto nádhernú udalosť a
novopokrstené klientky na večernej liturgii pristúpili k prvému sv. prijímaniu. V októbri sme
privítali zástupcov médií - RTVS a Markízy. Boli sme súčasťou relácie Orientácie a naše aktivity
v hlavných správach TV Markíza. Taktiež sme sa spoločne zúčastnili stretnutia s kresťanskými
seniormi a pripravili sme pre nich emotívny kultúrny program. 				
November			
Pracovníčky a štyri klientky DsF sa zúčastnili potravinovej zbierky v Tescu, vyzbierali sme
potraviny v sume 259 €. V rámci pracovnej terapie sme zhotovili rôzne dekoratívne predmety
s vianočnou tematikou, ktoré sme pomocou dobrých ľudí z OZ Angelos a NSD Smile ponúkali
na Vianočných trhoch v Prešove. Patrí im veľké poďakovanie za to, že pre DsF - domov na
polceste urobili túto službu bezplatne, ochotne, s láskou a vyzbierané peniaze budú použité na
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nákup potravín na prípravu štedrovečerných jedál.
December		
Vianočné sviatky v DsF už začali tak, ako v každej rodine, pri štedrovečernom stole. Po
večeri si klientky spoločne s 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.
Tabuľkový prehľad spoločných údajov:
Ukazovateľ/rok

Rok 2012

Rok 2013

2
1
15
6
8

2
0
19
6,17
8

100%

119%

Počet zamestnancov priemerný
Počet dobrovoľníkov
Počet klientov
Počet klientov, na ktorých prispieva PSK
Kapacita
Využiteľnosť zariadenia

Index nárastu
alebo poklesu
1,00
1,27
1,03
1,00
1,19

Plány do budúcna:
Plánujeme sa zúčastniť plesu gréckokatolíckej farnosti spolu s klientkami DsF, v čase
fašiangov zorganizujeme aj karneval v zariadení. Naďalej sa chceme aktívne podieľať na živote
farnosti. V marci budeme spoločne viesť krížovú cestu v Chráme Božej Múdrosti. V apríli
nás čaká DOD a predaj časopisu Cesta s primátorom mesta Svidník. V máji plánujeme opäť
navštíviť Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakowe, v septembri účasť na Fatimskej
sobote v Ľutine. V júni sa chceme prezentovať výrobkami z pracovnej terapie na trhoch pri
príležitosti Dni mesta Svidník, v decembri na predvianočných trhoch vo Svidníku.
Mgr. Helena Paňková
vedúca DsvF

TESCO potravinová zbierka

51

R
O
Č
E
N
K
A
2
0
1
3

Gréckokatolícka charita Prešov

Svedectvo klientky
Po odchode z Detského domova som sa ubytovala v Azylovom dome vo Svidníku. Na charitu
som sa dostala prostredníctvom našej vedúcej, ktorá k nám prišla do Azylového domu na
prednášku a tam spomenula, že otvárajú zariadenie pre ženy. Mala som veľký záujem, bola som
prvou, ktorá si podala žiadosť o ubytovanie v DsF. Bola som veľmi šťastná, že som sa tu dostala.
Po čase som si našla priateľa - budúceho manžela a ani sa mi nesnívalo, že sa budem vydávať
a zvlášť, keď bývam na charite. Začali sme s prípravami, do ktorých sa zapojili všetci: vedúca,
Vierka, klientky, ale aj susedia. Príprava svadby prebiehala vo veľkom a nechýbali ani pierkoviny,
ktoré sú pred každou svadbou v tomto regióne. Spravili sme guľáš, robili sme aj zástavu a potom
na nasledujúci deň bola svadba, ktorá začala odobierkou, sobášom a zábavou a trvala až do
rána. Momentálne ešte bývam na charite, lebo ešte stále čakáme na byt, ale som veľmi rada, že
sa situácia pohla a na nový byt sa spolu s manželom nevieme dočkať. Aj keď pôjdem odtiaľ preč,
ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, mi budú veľmi chýbať. Charita je môj druhý domov, tu som dostala
to, čo som stále hľadala - prijatie, porozumenie, objatie i lásku. Tým by som sa chcela poďakovať
za všetko pracovníčkam charity, ale aj všetkým ľudom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
s prípravami na svadbu. Veľmi si to vážim. Nech vás žehná Boh.
Inka, klientka
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Po svadobnom obrade v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku
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Dom sv. Simeona Sačurov
V roku 2012 sme dostali ponuku od miestneho duchovného o. Jozefa Zorvana na využitie
objektu bývalej fary v Sačurove, okr. Vranov nad Topľou. Vzhľadom na stav budovy a ďalšie
dôležité okolnosti, myšlienku na účel jej využitia sme postupne nechali dozrieť.
Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky GKCH - Dom sv. Simeona, denný stacionár
nadobudlo platnosť dňa 6.5.2013. Tomuto rozhodnutiu predchádzal prieskum o potrebe takejto
sociálnej služby medzi obyvateľmi. V úzkej spolupráci s Gréckokatolíckym farským úradom,
Obecným úradom Sačurov ako aj z okolitými obcami Dlhé Klčovo, Sečovská Polianka, Davidov,
Cabov a Kamenná Poruba sme začali intenzívne pracovať na rekonštrukcii budovy a príprave
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Slávnostné otvorenie Domu sv. Simeona
pre zaregistrovanie novej sociálnej služby. Na rekonštrukčných prácach sa podieľali aj klienti
resocializačného systému Cesta k domovu. Veľmi nám pomohla podpora miestnych firiem
a živnostníkov, vďaka čomu sme mohli včas zaregistrovať túto novú sociálnu službu na PSK
Odbor sociálny.
Prevádzkový poriadok Denného stacionára s kapacitou 14 ľudí odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby bol RÚVZ Vranov n. Topľou schválený 10.7.2013 a ako nová sociálna služba
bol Dom sv. Simeona zaregistrovaný do zoznamu poskytovateľov sociálnych služieb na PSK
Odbor sociálny 8.8.2013. Dňa 1.11.2013 sme oficiálne zahájili poskytovanie sociálnych služieb,
so slávnostným otvorením 4.11.2013.
Prevádzka denného stacionára je od 7,00 hod – 16,00 hod. iba v pracovných dňoch podľa
platného cenníka. V Dome sv. Simeona seniorom a ľuďom s rôznym stupňom postihnutia
ponúkame:
- odborné sociálne poradenstvo
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- obslužné činnosti - stravovanie
- duchovný program (spoločné modlitby, návšteva kňaza...)
- sociálne aktivity (čítanie kníh pri káve, čaji, čerstvá denná tlač, besedy s odborníkmi v
príjemnej atmosfére, spoločná návšteva kina, výstavy...).

R
O
Č
E
N
K
A
2
0
1
3

Slávnostná posviacka priestorov vladykom Milanom
Zariadenie posvätil dňa 24. 11. 2013 pomocný biskup Mons. Milan Lach, SJ za účasti
verejnosti a duchovných správcov miestnych i okolitých farností. Postupne sa klienti prihlasujú,
tak veríme, že zariadenie bude slúžiť svojmu účelu pre dobro blížnych s požehnaním.
				
Mgr. Rostislav Labuda
koordinátor sociálnych služieb
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Projektový manažment
Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V roku 2013 sme sa zapojili do projektu „Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“ realizovaného
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). V Dome sv. Anny v Starej
Ľubovni sa do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby zapojila jedna uchádzačka
o zamestnanie v mesiaci apríl a máj a ďalší uchádzač nastúpil do dobrovoľníckej služby
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v novembri 2013. Cenné skúsenosti
z neľahkej služby v zariadení domova sociálnych služieb pre deti s kombinovaným postihnutím
bude získavať počas šiestich mesiacov.
V júni 2013 sme sa rozhodli vytvoriť nové pracovné miesto psychoterapeuta v resocializačnom
stredisku DON v Prešove. Na jeho vytvorenie sme požiadali ÚPSVaR Prešov o poskytnutie
finančného príspevku v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa
§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. Od júla do decembra 2013 nám ÚPSVaR poskytol
príspevok na úhradu mzdy psychoterapeuta vo výške 2 739,24 €.
V októbri 2013 sme uzatvorili Dohodu na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou pre
dve uchádzačky o zamestnanie na dobu šiestich mesiacov služby v zariadení Domu sv. Simeona
v Sačurove. Naším zámerom v tomto projekte bolo zabezpečenie opatrovateľskej služby
pre seniorov so zdravotným postihnutím v novozriadenej prevádzke denného stacionára.
Uchádzačky o zamestnanie si môžu počas výkonu dobrovoľníckej služby otestovať svoju
pripravenosť pri hľadaní zamestnania v oblasti opatrovateľskej služby a zároveň postupne
získavať skúsenosti a zručnosti. Prínosom ich služby pre GKCH Prešov je pomoc pri spustení
a stabilizácii prevádzky nového zariadenia s poznaním regionálnych a miestnych pomerov.
Chránené pracoviská
Chránené pracovisko v Starej Ľubovni, zriadené v roku 2009 s cieľom vytvoriť pracovné
príležitosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, pokračovalo aj v tomto roku úspešne
vo svojej činnosti. Napriek neľahkej situácii, ktorá vznikla v dôsledku novelizácie Zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sa nám podarilo udržať dve pracovné miesta, ktoré
boli obsadené uchádzačmi o zamestnanie s ŤZP. Príspevok ÚPSVaR v Starej Ľubovni na
úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska činil 2 282,04 eur. Náklady na mzdy
zamestnancov boli vo výške 3 173,95 €.
Chránené pracovisko v resocializačnom stredisku Domova nádeje v Prešove bolo
zriadené v roku 2011 pre zamestnanca s ŤZP vykonávajúceho administratívne práce v pracovnej
terapii autoumyvárne. Počas roku 2013 finančný príspevok ÚPSVaR činil 1 321,54 €. Náklady
na prevádzku chráneného pracoviska boli vo výške 7 916,53 €. Z dôvodu finančných dopadov
novelizácie Zákona o službách zamestnanosti je prevádzka chráneného pracoviska likvidačná.
V roku 2011 sme vytvorili pracovné miesto pre jedného ZŤP zamestnanca aj v domove na
pol ceste Dom sv. Faustíny vo Svidníku. Príspevok podľa §56 na úhradu nákladov na zriadenie
chráneného pracoviska za rok 2013 činil 3 547,60 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité
na úhradu mzdy zamestnankyne vykonávajúcej dohľad nad pracovnou terapiou v domove na
pol ceste. Celkové náklady na prevádzku vytvoreného chráneného pracoviska za rok 2013 boli
vo výške 5 381,53 eur.
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Podpora časopisu CESTA zo zdrojov KBS
V júli 2013 sme sa zapojili do vyhlásenej súťaže na podporu periodickej tlače cez Konferenciu
biskupov Slovenska. V decembri sme sa potešili správe, že náš projekt pod názvom „Zavedenie
novej rubriky do pouličného mesačníka CESTA“ bol schválený skoro v plnej výške 6 400,eur.
Realizácia projektu bude prebiehať počas roka 2014, keď sa chceme v časopise venovať téme
podpory tradičnej rodiny vo všetkých jej oblastiach. Zároveň zlepšíme programové vybavenie
a podporíme personál redakcie Cesta.
							
Pokračovanie rekonštrukcie Domu sv. Faustíny vo Svidníku
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V plánovanej rekonštrukcii
objektu sme v tomto roku opäť
trochu pokročili, aj keď sme
sa najprv snažili zhromaždiť
dostatočnú čiastku finančných
prostriedkov
na
dokončenie
podkrovia.
Prispeli nám dobrodinci zo
zahraničia a to: Katolícka talianska
misia Uster, Farnosť Uster, Farnosť
Pfäffikon, Asociácia Alessandra
Marzano Uster a z domácich
darcov sme vďační Nadácii VÚB
Bratislava (2 000,- eur) a Vysokej
škole zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety Bratislava (5
000,- eur).
Urobili sme zatiaľ
úpravy
povrchov – vnútorná omietka, podlahy, izolácie proti vode, vlhkosti a tepelné, zvislé a kompletné
konštrukcie, búracie práce, úpravy povrchov, konštrukcie stolárske, elektroinštaláciu podkrovia
a dokončovacie práce – nátery, vybúranie starých okien a vsadenie 2 nových plastových okien
a parapetov. Ďalšie rekonštrukčné práce boli presunuté na začiatok roka 2014.
Tesco potravinová zbierka
Po dobrej skusenosti s minuloročnou TESCO finančnou zbierkou v spolupráci so
Slovenskou katolíckou charitou sme sa rozhodli spolu s ďalšími diecéznymi charitami v tomto
roku zapojiť do TESCO potravinovej zbierky, ktorá trvala od 14. do 20. novembra 2013 na
celom Slovensku.
Múku, konzervy, olej, čaj, cestoviny, pracie prášky alebo prostriedky osobnej hygieny - toto
všetko a oveľa viac mohli darovať ľudia pri nákupoch v Tescu pre ľudí v núdzi. Spoločnosť
Tesco navyše zbierku podporilo aj finančne darovaním 20 percent z hodnoty vyzbieraných
potravín.
Naša organizácia vyzbierala v 3 mestách – Prešov, Svidník a Humenné potraviny v hodnote
1 204,62 eur a okrem toho aj finančné dary vo výške 276,67 eur. Najlepšie sa darilo kolegom
z Pobytových služieb v Prešove. Darcov sme odmenili výrobkami z pracovnej terapie, letákmi
a časopismi. Potraviny sme hneď využili do kuchyne RS Domova nádeje, kde si klienti sami
varia a na prípravu polievok v Nízkoprahovom dennom centre v Prešove. V Humennom
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a vo Svidníku boli
potraviny odovzdané
núdznym rodinám.
Ďalším a nemenej
dôležitým
cieľom
akcie bolo zvyšovanie
verejného povedomia
verejnosti o tom čo
robí GKCH, o potrebe
solidarity a pomoci
ľuďom
v
núdzi.
Cez
propagáciu
redaktorky
Márie
Čigášovej v Rádiu
Lumen posielali ľudia
rôzne balíky poštou
do Domu sv. Faustíny
vo Svidníku a sľúbili
im doviezť aj postele
zo Sniny.
Veľká vďaka patrí koordinátorke Mgr. Ivanke Strelcovej, kolegom, dobrovoľníkom, ale aj R
O
všetkým darcom, ktorí sa do akcie zapojili s úsmevom a otvoreným srdcom.
„Výroba darčekov odháňa ich smútok“

Počas celého roka 2013
mohli darcovia prispievať
na náš projekt pracovnej
terapie (výroba darčekových
predmetov) Domu sv. Faustíny
vo Svidníku na darcovskom
portáli www.dobrakrajina.sk,
ktorý sme zaregistrovali už
v decembri 2012 cez Nadáciu
Pontis. Sme radi, že nadácia
posunula náš projekt na
pokračovanie aj do ďalšieho
roka. Nevyzbierali sme tam síce
veľa peňazí (zatiaľ 131,- eur), ale
teší nás hlavne záujem verejnosti
a podpora našich klientok.
S pomocou ergoterapeutky
Vierky Antošovej dokážu z látok a iného materiálu vykúzliť zaujímavé hračky, tašky, vankúše,
či kalendáre..., čo im dáva pocit užitočnosti, zmyslu a radosti zo života.
Celkovo sme ako projektový tím napísali a podali 44 projektov resp. žiadostí o finančnú
podporu, z toho bolo 13 neschválených, 17 je otvorených alebo presunutých na ďalší rok a 14
žiadostí, či projektov bolo schválených a podporených.
									
Ing. Mária Rajňáková
koordinátorka
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Mozaika vzácnych udalostí
15. máj – stretnutie zamestnancov,
priateľov a dobrovoľníkov Charity opäť
v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. P.P. Gojdiča za účasti vzácnych
hostí. Vedúci jednotlivých zariadení a služieb
prezentovali svoju činnosť za uplynuté
obdobie s dosiahnutými výsledkami.
Z príspevkov zamestnancov bol spracovaný
zborník GKCH. Na záver sme sa zúčastnili
slávnostnej Sv. liturgie, ktorú viedol o. rektor
Miroslav Dancák sprevádzaný krásnym
spevom bohoslovcov.
15. august – výlet zamestnancov
s rodinami na Červený Kláštor. Zúčastnilo
sa ho 40 ľudí, z toho 20 zamestnancov.
Začali sme sv. liturgiou s protopresbyterom
o. Radom Kuzmiakom s rodinou,
nasledovala prehliadka múzea a bývalého
kamaldulského kláštora s legendou o
frátrovi Cypriánovi. V ponuke bola pešia
túra alebo splav na pltiach po Dunajci, po
obede z vlastných zásob si nadšenci zahrali
krátko futbal.

R
O
Č
E
N
K
A
2
0
1
3

22. september – bol veľkým dňom
pod názvom „Národný pochod za
život“ v Košiciach. Jeho misiou bolo na
celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom
vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene,
ktorá by sa prejavila v ochrane života
každého človeka od počatia po prirodzenú
smrť vo všetkých oblastiach života. GKCH
sa do pochodu zapojila aktívnou účasťou
cca 20 zamestnancov spoločne, vlastnou
dopravou i cez farnosti.
3. októbra – Púť Charít v Levoči na Mariánskej
hore organizovala SKCH Bratislava v spolupráci so
Spišskou katolíckou charitou. Začínali sme krížovou
cestou, potom bola sv. omša na hore s prezidentom
SKCH Mons. Štefanom Sečkom, pokračovali
sme slávnostnými príhovormi, občerstvením
a oceňovaním zamestnancov. Za GKCH boli ocenené
naše kolegyne GKCH - Helenka Halaganová (ADOS
Charitas Snina) a Vierka Kuzmiaková (Útulok Archa
Prešov). V ponuke bolo aj divadelné predstavenie
Mária Magdaléna.
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10. októbra - účasť na benefičnom koncerte „Krídla túžby“ a oceňovaní zamestnancov
v sociálnej oblasti Prešovského samosprávneho kraja. Za GKCH Prešov navrhnutý terapeut
RS DON Pavel Kováč sa stal víťazom ankety najlepší pracovník sociálnych služieb. Sme naňho
právom všetci hrdí, keďže je pre nás napriek svojej neľahkej životnej ceste príkladom človeka,
ktorý sa nevzdáva, robí si kvalitne a s pokorou svoju prácu a je povzbudením pre ostatných.

14. novembra – Výročie posvätenia kaplnky P.
P. Gojdiča na Centre GKCH Prešov – Sv. liturgia
s pomocným o. biskupom Milanom Lachom SJ,
po nej spoločné príjemné posedenie a rozhovory
o našich zariadeniach a službách, nápady na ich
ďalší rozvoj a propagáciu.

25. - 29.11. sa na Ústave bl. P.P. Gojdiča VŠ sv. Alžbety konala medzi študentmi zbierka
pomôcok na pracovnú terapiu pre GKCH (kreatívne potreby, šatstvo, obuv – 8 krabíc) pod
vedením PhDr. Stanislavy Hunyadiovej, PhD., supervízorky Centra GKCH.
1. - 5.12. organizovali študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity
ponuku výrobkov pracovnej terapie klientok DsF Svidník na vianočných trhoch v Prešove
a získali finančný dar 101 €.
9. decembra – zbierka na Vianočných trhoch v Košiciach cez Nadáciu U.S. Steel Košice, s.r.o.,
ktorú zastrešilo Centrum poradensko-sociálnych služieb (v sume 263,18 eur) a podpora projektu
pracovnej terapie pre klientov cez Americkú obchodnú komoru Bratislava vo výške 1 000,- eur.
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Finančné hospodárenie
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Ekonomický úsek spadá organizačne do Centra GKCH. Všetky doteraz spomenuté aktivity
subsystémov GKCH, vyplývajúce z tak vznešeného a zmysluplného poslania a cieľa Charity,
musia byť popri riadiacej, koncepčnej, koordinačnej, plánovacej, propagačnej funkcii, ukotvené
v legislatíve aj účtovne a personálne. A toto až tak vznešene nevyzerá, skôr je to obyčajná,
vecná, činnosť, zodpovedajúca potrebám praxe. Dbajúc o vnútorné súvislosti priebehu vecí,
vzhľadom na ich praktické využitie vyžaduje rozumné a triezve uvažovanie, pripomínajúc
mnohokrát až pragmatickú činnosť. Zároveň však môžeme povedať, že ideme dopredu, zmeny
v našej spoločnosti a legislatíve nám nedovolia stagnovať, pretože musíme hľadať nové spôsoby
a možnosti riešenia situácií. To sa dá iba spoločne v tímovej práci, k čomu našťastie všetci
pristupujeme s nadhľadom v snahe čo najlepšie ich urobiť a to chce celého človeka.
V personálnej oblasti sa uskutočnilo mnoho zmien, hlavne v už rozbehnutom projekte
Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni. Všetky personálne
zmeny sú zároveň prepojené na ekonomickú oblasť, v súvislosti s vnútorným členením stredísk,
berúc zároveň na zreteľ aj domov sociálnych služieb, chránené pracovisko a rehabilitačné
stredisko, ktoré spadajú do celého rámca služieb pre klientov Domu sv. Anny, ale nie sú
financované zo zdrojov ŠFM. Popri tom spomenieme iba zakúpenie a poistenie motorových
vozidiel, IT techniky a iných predmetov potrebných pre poskytnutie služieb ľuďom so
zdravotným postihnutím, čo muselo byť zároveň spojené s verejným obstarávaním.
V priebehu roka 2013 od nás odišli viacerí spolupracovníci. Niektorí si našli inú prácu,
ďalší šli za naplnením svojho sna, ambícií alebo materského poslania, niektorým sa skončil
pracovný pomer na dobu určitú.
z toho
Prehľad o počte zamestnancov
v r. 2013
Ukazovateľ
r. 2012 r. 2013 Index Muži Ženy
Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách
55
62
1,13
23
39
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný
51
58
1,14
25
33
Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím
13
14
1,08
4
10
Počet zamestnancov v pracovnom pomere ku 31. 12.
57
65
1,14
25
40
Počet prijatých zamestnancov
14
12
0,86
3
9
Počet zamestnancov s ukončeným prac. pomerom
5
10
2,00
3
7
Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti
47
30
0,64
10
20
Prehľad o počte zamestnancov v %

60

Gréckokatolícka charita Prešov

					
Každým rokom sa celkový rozpočet GKCH musí viac-menej prispôsobovať zdrojom,
z ktorých dostávame finančné príspevky na zabezpečenie služieb GKCH, v zmysle zákonov
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele v znení neskorších predpisov, takisto v zmysle ďalších zákonov pri zdravotníckych
činnostiach ADOS uhrádzaných Zdravotnými poisťovňami. Tieto zdroje na začiatku roka,
s prirátaním darov od možných darcov, sú v rovnici k nákladom potrebným na prevádzky pre
nás určitou neznámou.
Finančný prehľad hospodárenia:
Náklady
v Eurách
Spotreba materiálu
148 006
Spotreba energie
55 501
Opravy a udržiavanie
12 856
Služby
46 733
Mzdové náklady
440 261
Zákonné soc. a zdrav. poistenie
150 933
Zákonné soc. náklady
26 990
Dane a poplatky
7 960
Finančné náklady
10
Ostatné náklady
7 572
Odpisy DHM
35 661
Poskytnuté prísp. iným účt. jednot.
656
Spolu
933 139
Rozdiel – strata:

Zdroje
Príjmy z predaja služieb
Dary FO a PO
Zbierky v chrámoch
Výnosy z nájmu majetku
Ostatné výnosy
Príspevky z 2% z dane
Dotácie z PSK
Dotácie samospráv
Príspevok z UPSVaR
MPSVaR SR - FSR
Úrad vlády SR - ŠFM

v Eurách
137 682
63 120
26 618
0
2 225
10 990
409 107
65 010
10 207
17 354
182 364

Spolu

924 677

8 462 uhradená z vlastných rezervných zdrojov

Finančné hospodárenie GKCH podľa služieb
Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Svidník
Nocľaháreň Effeta Prešov
Útulok Archa Prešov
Nízkoprahové denné centrum Prešov
Domov na polceste Dom Charitas Prešov
Domov na polceste Domov nádeje Prešov
Domov na polceste Dom sv. Faustíny Svidník
Denný stacionár Dom sv. Simeona Sačurov
Domov sociálnych služieb Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Zákon 305/2005 o soc.-právnej ochrane detí a soc. k.
Sociálne centrum Prešov
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Náklady v EUR
Index
r. 2012
r. 2013 rastu
14 711 12 167
0,82
11 174
9 594
0,86
20 245 18 497
0,91
140 344 140 455
1,00
29 598 41 907
1,41
72 889 68 000
0,93
0
1 632
15 570 20 518
1,32
0
4 194
82 690 79 915
0,97
27 363

25 036

0,91
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Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov

143 060 136 118

0,95

Zdravotnícke služby Zákon č. 576/2004 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, miesto výkonu Prešov a Snina
Iné služby a projekty
Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov
Redakcia mesačníka Cesta
Komunitná a terénna sociálna práca
Humanitárny sklad solidarity
Pracovná terapia klientov RS CKD
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
Chránené pracoviská
Klub Kahan
Projekt v S. Ľubovni cez Švajčiarsky fin. mechanizmus
SPOLU
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62 406

71 353

1,14

178 503 27 865
20 263 22 064
21 114 15 340
1 283
4 994
12 559 20 632
441
357
24 260 16 472
2 770
1 565
105 086 194 464
986 329 933 139

0,16
1,09
0,73
3,89
1,64
0,81
0,68
0,56
1,85
0,95

V uplynulom roku 2013 sme sa snažili hospodáriť so získanými finančnými prostriedkami
tak, aby za celú organizáciu vznikla čo najmenšia strata a aby sa nám podarilo udržať všetky
doterajšie služby. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť aj vďaka úspešnej realizácii projektu
„Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so ZP v regióne Stará Ľubovňa“.
S pomocou spolupracujúcich domácich i zahraničných organizácií sa nám podarilo posilniť
samofinancovanie sociálnych služieb resocializačného strediska Domov nádeje v Prešove
spustením prevádzky pneuservisu. Táto nová služba, ktorá nadväzuje na dlhoročnú prevádzku
autoumyvárne sa stretla s pozitívnou odozvou našich zákazníkov, darcov i sponzorov. Aj napriek
neľahkým finančným a personálnym podmienkam sa nám podarilo spustiť novú prevádzku vo
vzdialenom regióne obce Sačurov. Pri vytváraní tohto „božieho diela“ sa tiež vo veľkej miere
prejavila solidarita priaznivcov Gréckokatolíckej charity, za ktorú sme veľmi vďační a ona je
naším zdrojom energie do ďalšej a verím, že z roka na rok kvalitnejšej „mravčej“ práce.
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

Jar 2012

Jeseň 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
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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

Jar 2013
1 995,06
957,46
352,57
761,89
491,22
604,01
1 442,96
826,95
851,68
655,06
1 006,75
931,15

Jeseň 2013
1 997,67
876,28
318,09
827,50
548,24
422,29
1 500,58
612,24
938,23
320,12
864,77
948,38

Gréckokatolícka charita Prešov

Poprad

973,68

898,84

880,68

800,88

11 998,82

11 592,59

11 757,44

10 975,27

Žilina
Banská Bystrica
Nitra - Trenčín
Bratislava - Trnava

160,90
299,03
145,70
1 193,34

178,50
278,60
148,50
645,86

173,90
349,40
143,70
1 028,30

158,50
251,30
119,71
136,70

Bratislavská eparchia

1 798,97

1 251,46

1 695,30

662,21

0

0

0,00

50,94

SPOLU:
13 797,79
12 844,05
13 452,74
* na výpise z bankového účtu nebolo možné identifikovať farnosť

11 692,42

Prešovská archieparchia

Neurčené zbierky*

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 má klesajúcu tendenciu a tvoril v roku 2013 len 2,7% zo všetkých
príjmov rozpočtu organizácie.
				

Bc. Helena Kaššayová
Valéria Rabatinová
Ing. Anna Kuchtová
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
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, S. Ľubovňa
Súkromná základná umelecká škola, S. Ľubovňa, Nadežda Štefančíková
Obecné úrady: Matysová, Kamienka, Malý Lipník, Plavnica, Veľká Lesná,
Haligovce, Plaveč,
Nová Ľubovňa, Hniezdne, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Orlov, Ľubotín
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 MUDr. Jany Priputníkovej
GKFÚ Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni
GKFÚ blahoslaveného P.P. Gojdiča v Starej Ľubovni
Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou Prešov
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
Nemocnica Prešov, referát sociálnej práce
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
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
Mestský úrad Svidník
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Mestský úrad Medzilaborce
Mestský úrad Snina
ÚPSVaR Humenné
Gréckokatolícky farský úrad mesta Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto
Gréckokatolícky farský úrad Snina
TV Zemplín
Dukla noviny
Podvihorlatské noviny, Humenné
Slovenský východ
Korzár
Humencanonline.sk
OC MAX Prešov
Potravinová banka Lipany, p. Urdzik
Nadácia VÚB Bratislava
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR, Bratislava
Americká obchodná komora Bratislava
Katolícka talianska misia Uster
Assoziazione Alessandra Marzano Uster
Wagerenhof Uster, Švajčiarsko

Darcovia materiálni a finanční:
Anna Labantová
Alžbeta Volaříková
Ing. Oľga Mlynarčíková
Veronika a Ľubomír Kasinovi
I. Čižmárová
Marián Karnišin
Miroslav Ochotnický, Prešov,
Ing. Viliam Čech, Prešov
o. Jozef Popik
o. Marián Pacák
o. Peter Hríb
o. Marián Kaššay
o. Miroslav Bujdoš
Rehoľa Františkánov
Róbert Fekety
Matúš Macurák
Richard Willmont
p. Dučajová
SOU Internátne Snina, PaedDr. Kandríková
Stanislav Kowalski, Prešov
Dezider Jacko, Prešov
BTA SR, s.r.o., Prešov, Ing. Iveta Furinová
Beáta Končeková, Prešov
Fecupral s. r. o., Veľký Šariš
Static studio s.r.o. Prešov
Fordat, s.r.o.
Naturspol s.r.o., V. Šariš
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V. Popiková
p. Koborová
p. Matejovský
M. Dubecký
L. Fornadel
P. Onofrej
E. Rynik
M. Roman
R. Kamzik
J. Novák
M. Stašková
P. Kasenčák
S. Jajčišin
p. Kolesárová
B. Cisková
I. Krušková
p. Vaško
M. Biescad
Matej Labuda
M. Bačová
J. Pančák
p. Huda
p. Sabol
V. Vlkovičová
p. Smolko, Jarovnice
MUDr. Peter Chudík
Ing. Ivan Priputen
Ing. Vladislav Mačej
Katarína Kerekaničová
p. Balintová, Sačurov
p. Gamčíková
o. Jozef Voskár, Sabinov
o. Martin Kozej, Svidník
o. Matej Fečko, Korunková
o. Vladislav Petrík, Medzilaborce
p. Škorčíková
p. Haľková
p. Humeníková
p. Sipľaková
p. Gajdošová
P. Halajová
P. Kvasková
p. Serafínová
p. Lazoríková
p. Zápotocká
p. Ševčíková
p. Pekarčíková
p. Dančová
p. Jurčová a bohuznámi darcovia.

Gréckokatolícka charita Prešov

ˇ
DAKUJEME
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ZÁVER
						
		
Milí naši priatelia a podporovatelia, drahí bratia a sestry!
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Týmto vyslovujeme svoje poďakovanie za vašu finančnú,
materiálnu, osobnú, ale i duchovnú pomoc, ktorú ste nám
preukazovali počas roka 2013. Táto nezištná podpora nám
umožnila pomáhať tým, ktorí boli v uvedenom roku odkázaní na
pomoc našej Gréckokatolíckej charity Prešov a bolo ich viac ako
1600 osôb. Patrili medzi nich ľudia bez domova, osoby závislé od
návykových látok i nelátkových závislostí, deti a mladí ale i dospelí s
kombinovaným zdravotným postihnutím, dospelé osoby v sociálnej
núdzi, chorí a opustení v domácnostiach, rodiny v núdzi, seniori,
či ľudia postihnutí prírodnými katastrofami, ktorým pomáhalo 62
pracovníkov, 11 dobrovoľníkov, 2 bohoslovci na pastoračnej praxi
a 27 študentov na študentskej praxi v rozsahu 920 hod. Chceli
sme byť pri nich blízko, ponúknuť im šancu na nový život tak, aby
mohli v plnosti zažiť svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa
na základe slobodnej voľby prejavovať a realizovať. Snáď sa nám to
aspoň v jednom prípade podarilo.
K minuloročným dosiahnutým úspechom patrí ocenenie našej kolegyne PhDr. Dagmar
Chanáthovej finalistky ankety „Sestra roka“ ako prvej sestry z cirkevnej organizácie ministerkou
zdravotníctva v Národnom divadle dňa 25. marca. Realizácia menších stavebných úprav v
resocializačnom stredisku Domov nádeje hlavne obnovením a preložením oplotenia zväčšila dvor
pred pracovnou terapiou. Tu sa potom neskôr v 4. novembra uskutočnilo oficiálne otvorenie a
spustenie sezónneho pneuservisu, pracoviska pracovnej terapie, ktoré slúži pre obnovu a rozvoj
pracovných i sociálnych zručností potrebných pre reintegráciu závislých.
V priebehu roka nadviazaná spolupráca s Dobrovoľníkmi zboru maltézskych rytierov umožnila
spustenie distribúcie nášho pouličného časopisu Cesta v Trenčíne. V spolupráci s Komisiou pre
charitatívnu činnosť pri Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade absolvované štyri termíny
fatimskej soboty v Ľutine priblížili veriacim z jednotlivých dekanátov aktuálnu činnosť našej
Charity. Slávnostné otvorenie a posvätenie Denného stacionára v Sačurove rozšírilo ponuku
starostlivosti o cieľovú skupinu seniorov, ktorá posledné roky na našej Charite absentovala. Tu sa
výrazným spôsobom angažovali a na spustení objektu do prevádzky podieľali duchovný správca
o. Jozef Zorvan a starosta domácej obce, ale i starostovia okolitých obcí, domáci farníci a firmy. V
súčasnosti tak Charita v rámci svojich možností pokrýva starostlivosť už o všetky cieľové skupiny.
Pokračovanie v úspešnej implementácii projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých
v regióne SĽ“ umožnilo dosiahnuť vyššiu profesionalizáciu a komplexnosť služieb. V novembri začaté
a v januári 2014 naplánované ukončenie rekonštrukcie podkrovia Domu sv. Faustíny vo Svidníku
umožní zvýšiť kapacitu, aby sme mohli pomáhať väčšiemu počtu žien v núdzi.
Naša snaha o budovanie spoločenstva a jednoty na Charite sa prejavila uskutočnením spoločného
výletu zamestnancov a ich rodín 15. augusta do Červeného kláštora. Štyri celoročné duchovné
obnovy zasa poskytli príležitosť na spoločné prežívanie radosti z našej vzájomnej spolupráce a
spoločenstva, silu v jednote i požehnanie v rôznorodosti.
Koncom roka sme sa na vianočnom stretnutí zamestnancov rozlúčili s našim dlhoročným
právnym zástupcom JUDr. Petrom Krajňákom pred jeho odchodom na zaslúžený dôchodok, týmto
mu zároveň vyslovujeme poďakovanie za dlhoročnú, viac než 20-ročnú obetavú prácu pre našu
Charitu.
To všetko a ešte oveľa viac sme uskutočnili s vašou pomocou pre dobro našich blízkych, ľudí v
núdzi. Úprimne vám preto vyslovujeme Pán Boh zaplať!			
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PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH
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CONCLUSION
Our dear friends and supporters, dear brothers and sisters!
We express gratitude for your financial, material, personal as well as spiritual help, which
you showed to us during the year 2013. This altruistic support enabled us to help those who
were dependent on help from our Greek Catholic charity Prešov in this year and we helped
more than 1800 people. These included homeless people, people addicted to drugs and nonsubstance addictions, children and youth as well as adults with multiple disabilities, adults in
social need, the sick and abandoned in homes, families in need, seniors, and people affected
by natural disasters to whom helped 60 employees, 11 volunteers, 2 seminarians on pastoral
practice and 27 students for student practice in the range of 920 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 hope that
we succeeded at least in one case.
The last year‘s Achievements include recognition of our colleague Mgr. Dagmar Chanáthová
as a finalist in the competition „Nurse of the Year“ as the first nurse from church organization.
She was awarded by the Minister of Health at the National Theatre on 25 March. Implementation
of minor building modifications in re-socialization center „The house of hope“ especially by
restoring and transfering fence widened the yard . On that place, the official opening of seasonal
tire service was held on the 4th November. It is a workplace for work therapy, which is used for
regaining and development of work and social skills necessary for reintegration of addicts.
During the year the cooperation with the volunteer order of Malta worldwide relief allowed
the start of distribution of our street magazine Cesta in Trencin. In cooperation with the
Commission for the charity by the Greek Catholic archbishop‘s office completed four terms of
Fatima Saturdays in Ľutina explained believers from different deaneries current activity of our
Charity. Opening ceremony and sanctification of Day care center in Sačurovo offer extended
care for the target group of seniors, which was absent in our charity in recent years. Significantly
involved in the starting and operation of the object were spiritual leader father Joseph Zorvan
and the mayor of the village, but also mayors of surrounding municipalities, parishioners and
businesses. Currently, Charity now covers care of all target groups within their capabilities.
Continuation of the successful implementation of the project „Comprehensive social
services for children and young people in the region SL“ achieved greater professionalization
and complexity of services. In November started and in January 2014 scheduled completion of
the reconstruction of the attic of St.. Faustina house in Svidník will increase capacity so that we
can help more women in need.
Our efforts to build community and unity at Charity manifested in undertaking a common
trip of employees and their families on the 15th August to Červený Kláštor. Four spiritual
retreats throughout the year provided an opportunity for common experience of joy of our
mutual cooperation and community, strength in unity and blessing in diversity.
At the end of the year at a Christmas employees meeting we said goodbye to our long-time
legal counsel JUDr. Peter Krajňák before his departure for a well-deserved retirement, hereby
we expresses him gratitude for the many years, more than 20 years of dedicated work for our
Charity.
All this and much more we have made with your help for the good of our loved ones, people
in need. Therefore, we express sincere „God bless you“ !
PhDr. Peter Valiček,
director of the Greek Catholic Caritas of Prešov
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PRÍLOHY

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, DIČ: 2020547452
Variabilné symboly pre jednotlivé zariadenia a služby:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum GKCH Prešov– 00110
Humanitárny sklad Prešov – 00120
Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov – 02012
Útulok Archa Prešov – 03010
Nocľaháreň Effeta Prešov– 03011
Dom Charitas Prešov - 03020
Dom sv. Anny Stará Ľubovňa – 03040
Sociálne centrum Humenné – 03080
Dom sv. Simeona Sačurov - 03090
Redakcia časopisu Cesta – 04030
Klub Kahan – 04040
ADOS Charitas Prešov – 05010
ADOS Charitas Snina – 05030
Sociálne centrum Svidník – 08030
Dom sv. Faustíny Svidník – 08040

Ak máte akékoľvek pochybnosti pred odchodom do zahraničia,
čítajte na www.bezpecnecestovanie.iom.sk
alebo ak sa vrátite domov so zlou skúsenosťou, kontaktujte
telefonickú linku
Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818.
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Ďakovný list
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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.
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Zároveň Vás už teraz pozývame na tieto pripravované akcie v roku 2014:
• 29. 4. 2014 – Deň otvorených dverí v Dome sv. Faustíny a v Sociálnom centre
vo Svidníku,
• 29. 5. 2014 – Športový deň zamestnancov a dobrovoľníkov GKCH,
• 5. 6. 2014 – Deň otvorených dverí v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni,
• 17. 9. 2014 – Deň otvorených dverí v Sociálnom centre Humenné
• 30. 9. 2014 – Deň otvorených dverí v Resocializačnom stredisku Domov nádeje,
• 17. 10. 2014 – Deň otvorených dverí v Centre sociálno-poradenských služieb
a Pobytových zariadeniach Pod Táborom 33, Prešov.
• 13. 11. 2014 – Výročie posviacky kaplnky bl. P. P. Gojdiča na Centre GKCH so
Sv. liturgiou.
Tešíme sa naše spoločné stretnutia a obohatenie navzájom.
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„Charita je pohladenie, ktoré cirkev dáva svojmu ľudu.
Pohladenie Matky cirkvi svojim deťom, neha, blízkosť. Hľadanie pravdy a štúdium
teologických právd sú ďalšími podstatnými rozmermi cirkvi, ktoré prenecháme teológom,
a ktoré ústia do exegézy a katechézy. Spiritualita Charity je však spiritualitou nehy, čo je
kategória, ktorú sme z cirkvi vylúčili. Niekedy kvôli svojej pastoračnej „vážnosti“ – takpovediac
– strácame so zreteľa materstvo cirkvi. Cirkev však je matkou, predovšetkým matkou. A neha
teda – podľa môjho názoru – jadrom, ku ktorému sa musí vzťahovať spiritualita Charity. Je
nutné do cirkvi navrátiť nehu.
Charita má teda dvojakú úlohu – ísť na existenciálne periférie, pomáhať, liečiť, podporovať.
Po druhé má vnášať do našich spoločenstiev, diecéz a celej cirkvi nehu, ktorá nie je nejakým
pocitom, ale hodnotou. Je jedným z koreňov, ktoré Matka cirkev nemôže stratiť.“
Sv. Otec František, na zasadnutí Caritas Internationalis, 17. 5. 2013
„Dobro má vždy tendenciu šíriť sa. Každá autentická skúsenosť pravdy a krásy chce
rásť a každý človek, ktorý prežíva hlboké oslobodenie, získava väčšiu citlivosť na potreby
druhých. Keď sa dobro šíri, zapúšťa korene a rozvíja sa. Práve preto ten, kto túži žiť dôstojne
a plnohodnotne, nemá inú možnosť, než všímať si druhých a snažiť sa o ich dobro. Nemalo
by nás prekvapiť to, čo hovorí svätý Pavol: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5, 14);
„Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9, 16).
Pred nami je výzva žiť na vyššom stupni, nie však s menšou intenzitou:
„Život sa posilňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou.
Naozaj najviac dokážu využiť možnosti života tí, ktorí opustia istý breh a nechajú sa
nadchnúť pre poslanie sprostredkovať život druhým.“[4] Keď Cirkev pozýva na úlohu
evanjelizovať, nerobí nič iné než to, že kresťanom ukazuje pravý dynamizmus ich osobnej
realizácie: „Tu objavujeme hlboko siahajúci zákon: náš život rastie a dozrieva v takej miere, v
akej ho dávame k dispozícii životu druhých.
Misia je v konečnom dôsledku práve týmto.“Preto by sa hlásateľ evanjelia nemal stále
tváriť ako na pohrebe. Objavme znovu a posilnime horlivosť, „sladkú a potešiteľnú radosť
z evanjelizácie, a to aj vtedy, keď treba siať pomedzi slzy. Nech dnešný svet počuje radostnú
zvesť – po ktorej s úzkosťou i nádejou túži – nie od smutných, malomyseľných, netrpezlivých
alebo bojazlivých hlásateľov evanjelia, ale od takých, ktorých život žiari horlivosťou;
od takých, ktorí už sami zakúsili Kristovu radosť“.(9. – 10.)
„Pre Cirkev pamätanie na chudobných je viac teologickou než kultúrnou, spoločenskou,
politickou alebo filozofickou kategóriou. Boh im udeľuje „svoje prvé milosrdenstvo“. Toto
Božie uprednostnenie má svoje dôsledky pre život všetkých kresťanov, ktorí sú povolaní
„zmýšľať tak ako Kristus Ježiš” (Flp 2, 5). Ním inšpirovaná Cirkev si vybrala chudobných, aby
im prejavila zvláštnu formu „prvenstva v preukazovaní kresťanskej lásky, ako o tom svedčí
celá cirkevná tradícia“. Táto voľba – ako učí Benedikt XVI. – „je zahrnutá v kristologickej
viere v Boha, ktorý sa pre nás stal chudobným, aby nás svojou chudobou obohatil“. Preto
túžim po chudobnej Cirkvi pre chudobných. Oni nás môžu veľa naučiť. Okrem účasti na
zmysle pre vieru skrze svoje vlastné trápenia poznajú trpiaceho Krista. Je nevyhnutné, aby
sme sa ním všetci nechali evanjelizovať. Nová evanjelizácia je pozvaním spoznať spásonosnú
silu pôsobiacu v ich životoch a umiestniť ich do centra putovania Cirkvi. Sme povolaní, aby
sme v nich objavili Krista; aby sme im prepožičali svoj hlas na pomoc v ich problémoch, ale
sme povolaní aj na to, aby sme boli ich priateľmi; aby sme ich počúvali, chápali a prijímali
tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom. (198.)
Sv. Otec František, Evangelii gaudium
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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 IEaSP FF
Prešovskej univerzity a odborná prax
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
T. č.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

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

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

Humanitárny sklad solidarity
Čsl. armády 29
080 01 Prešov
Ľubomír Tóth
Tel.: 0903 982508
sc.presov@gkcharita-po.sk

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

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

Dom svätej Anny
podpor. zamestnávanie a bývanie
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel:052 4322196
pz@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum
Mierová 13, 066 01 Humenné
Mgr. Danka Pavlíková
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
miesto výkonu:
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 0904 738 532
ados.presov@gkcharita-po.sk
miesto výkonu:
Budovateľská 9, 069 01 Snina
Tel.: 0904 738 534
ados.snina@gkcharita.sk

Nocľaháreň EFFETA, Útulok ARCHA
Dom Charitas
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
Tel.: 051 7721697
utulok@gkcharita-po.sk
Domov nádeje
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
Tel.: 051 7723709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Dom sv. Simeona
Osloboditeľov 396
094 13 Sačurov
Mgr. Rostislav Labuda
Tel. 057 4432195
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
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„Charita je pre Cirkev
pre Cirkev aktivity,
nielen istým„Charita
druhomjedobročinnej
aleistým
patrídruhom
aj k jej dobročinnej
prirodzenosti,
nielen
aktivity,
je nepopierateľným
prejavom jej
ale patrí aj k jej prirodzenosti,
podstaty.“
je nepopierateľným prejavom jej podstaty.“
Benedikt XVI., Deus Caritas est, 25
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