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Konferencia
Veľký krok do života
V dňoch 30. a 31. mája 2018 prebehla v Medzinárodnom Evanjelickom Mládežníckom Centre
Ichthys vo Veľkom Slavkove konferencia pod názvom Veľký krok do života.
Zámerom bolo predstaviť holistické prístupy
pomoci človeku v núdzi. Cieľom bolo predstaviť
konkrétne metódy a nástroje v procese osamostatňovania sa, poskytnúť priestor odborníkom zo Slovenska aj zahraničia, diskutovať s kolegami z branže,
vymieňať si skúsenosti a inšpirovať sa navzájom
fungujúcimi príkladmi. Súčasťou konferencie boli
workshopy, ktoré priblížili rôzne metódy, ako motivačné interview či koučovací model. Svoje programy
prišli predstaviť aj hostia zo Švédska, u ktorých sme
absolvovali odbornú stáž. Priestor bol venovaný aj
otázkam sociálneho podnikania v kontexte súčasnej
legislatívy.

Sú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť
pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym
prístupom poskytujeme klientom psychologické
poradenstvo, terapiu a tréning,“ vysvetlil Stanislav
Gurka, riaditeľ SED Veľký Slavkov.

Sýpka deň otvorených dverí

Konferencia i deň otvorených dverí sa konali
v rámci rovnomenného projektu Veľký krok do života (september 2016 – september 2019), ktorý
vznikol na základe dlhodobej spolupráce medzi neziskovou organizáciou Relevant v Prešove a Strediskom Evanjelickej diakonie vo Veľkom Slavkove, s finančnou podporou dánskej nadácie Velux.
Jana Pindrochová
sociálna pracovníčka SED Veľký Slavkov
Workshop

31. mája sa uskutočnil deň otvorených dverí
v novej multifunkčnej dielni vo Veľkom Slavkove.
Hostia si prezreli vonkajšie i vnútorne priestory
dielne, vypočuli si prezentáciu o priebehu prác, ktoré
sa uskutočnili i o plánoch do budúcna. Zároveň bol
vytvorený priestor pre otázky na pracovníkov i klientov. „Naše pracoviská sa snažia klientom poskytnúť
bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania.

Desať rokov SED
vo Vranove nad Topľou
V tretiu nedeľu po Veľkej noci, 15. apríla 2018,
si vranovskí evanjelici na slávnostných službách
Božích pripomenuli 10. výročie vzniku denného
stacionára Domu Diakona Štefana. Vo svojich
spomienkach sa vrátili do roku 1940, kedy vtedajší
brat farár Koloman Líška poveril tri sestry z cir-
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