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Na Jeho obraz
„Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12)
Bol si stvorený na Boží obraz a Jeho podobu. Bol si stvorený pre spoločenstvo
s Bohom a tvoje srdce sa nikdy neuspokojí bez spojenia s Ním. Rovnako ako magnet
priťahuje železo, našu hladnú dušu to ťahá k Bohu. Možno sa ti, rovnako ako
tisícom ostatných, ktorí žijú v hriechu, zdá, že svet je lákavejší, a viac sa ti páči, no
jedného dňa – a možno práve teraz, keď čítaš tieto slová – spoznáš, že niekde
hlboko v tebe je niečo, čo pozlátka zeme neuspokoja. Potom spolu so žalmistom
Dávidom, ktorý okúsil nežnosti hriechu a zistil, že mu nestačia, povieš: „Bože, Ty si
môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako
zem suchá a bez vody, vyprahnutá.“

EVS

Spolupráca Strediska evanjelickej diakonie s Relevant n.o.
Prácu SED-u poznám už niekoľko rokov. Ako pracovník neziskovej organizácie
Relevant v Prešove som mala možnosť mnohokrát nahliadnuť do fungovania
zariadenia vo Veľkom Slavkove. Od roku 2016 tieto dve organizácie spolupracujú
intenzívne na projekte, ktorého cieľovou skupinou sú mladí dospelí ľudia po
odchode z detských domov (resp. tí, ktorí nemajú vlastné bývanie a ocitli sa
v neľahkej životnej situácii) a na ich zaradení sa do samostatného života, rozvoji
životných (vrátane pracovných) zručností a osobnostnom rozvoji.
Podobnosti - odlišnosti
SED Veľký Slavkov a Relevant n.o. pracujú s rovnakou cieľovou skupinou, ale s nie
úplne rovnakým spôsobom fungovania - chlapci verzus dievčatá, vidiek verzus
mesto, väčší počet klientov verzus malý počet klientok – prirodzene ovplyvňujú
spôsob práce. Podľa toho sme prispôsobili aj nácvik pracovných zručností.
Vo Veľkom Slavkove postupne budujeme multifunkčnú dielňu pre 12 chlapcov
a v Prešove kreatívnu dielňu so svojimi tlačiarenskými a baliacimi službami pre 4
dievčatá. Víziou je aj nové zariadenie so záhradou (resp. kaviarňou) pre ďalšie 4
dievčatá.

Spoločné aktivity
Aktivity, na ktorých spoločne SED a Relevant pracujú, sú napr. školenia pre chlapcov
i dievčatá s cieľom osobnostného rozvoja, týždenné tábory (raz pol ročne), či
školenia pre pracovníkov (vrátane pobytu vo Švédsku a absolvovanie pravidelnej
supervízie), aby sa aj oni mohli rozvíjať, a tak kvalitnejšie poskytovať pomocnú ruku
týmto mladým ľuďom. Od samotných „našich zverencov“ sa nám dostávajú pozitívne
ohlasy vyjadrujúce nadšenie a spokojnosť zo zrealizovaných aktivít. A napokon aj
my sami vidíme, že to má zmysel, že sú znova o krok ďalej, ako keď prvý krát
zaklopali na brány zariadenia.

Trávenie voľného času s pracovníkmi
Popri tom nás teší, že sa vďaka tejto spolupráci môžeme venovať chlapcom
i dievčatám aj vo voľnom čase. Tento čas doteraz dosť postrádali, ale aj on má svoj
význam. Aj oni potrebujú nadväzovať priateľstvá, zdieľať sa o svojich problémoch
i radostiach a budovať dôveru k iným.

Pohľad nového zamestnanca SED-u
Už trištvrte roka môžem byť aj ja súčasťou práce vo Veľkom Slavkove, a to nielen
ako člen spolupracujúcej organizácie, ale aj ako riady zamestnanec. A musím
povedať, že je to naozaj veľký rozdiel. Keď vás ráno vítajú chlapci s úsmevom na
tvári. Každý napriek svojmu ťažkému životnému príbehu nachádza v sebe mnoho
sily i radosti nevzdávať sa, bojovať a posúvať sa ďalej. Nevidieť svet len v čiernych
farbách, ale aj to dobré a pozitívne, čo prináša.
Teraz, keď mám možnosť vidieť zároveň prácu jednej, aj druhej organizácie,
si uvedomujem, aké je dobré, keď sa spájajú vzájomné sily, keď sa môžu
odovzdávať vzájomné skúsenosti a pomáhať si navzájom.
Mgr. Anna Molnárová

Deň otvorených dverí
31.05.2018 o 14:00 sa uskutoční deň otvorených dverí SED Veľký Slavkov
a priemyselnej haly Sýpka. Srdečne Vás pozývame a radi Vás u nás privítame.
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