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Stredisko evanjelickej Diakonie (ďalej SED) Veľký Slavkov vzniklo z misijnej práce
Spoločenstva evanjelickej mládeže( ďalej SEM) na Slovensku. Do Veľkého Slavkova sme sa
prisťahovali, aby sme tu riadili na tri roky výstavbu Medzinárodného mládežníckeho centra.
Začali sme v zabudnutej dedine zvestovať mladým ľuďom evanjelium a to s veľkým
úspechom. Vzniklo pekné spoločenstvo, ktoré žije doteraz a rastie. Spoznali sme, že niektorí
mladí ľudia z tohto spoločenstva majú extrémne sociálne problémy v rodine a na jar 2000
niektorí z nich skončili na ulici, odkiaľ sme ich prijali na turistickú ubytovňu, ktorú sme
spravovali. Postupne sa o našej ochote pomáhať núdznym ľuďom dozvedeli ďalší mladí
z okolia, ktorí potrebovali túto pomoc a tak v roku 2002 prerástla naša misijná práca do
sociálnej práce, ktorú konáme a rozvíjame do dnes.

Poskytované služby, klienti a personál
Naše zariadenie je útulok, prakticky však fungujeme ako dom na polceste, krízové
a resocializačné zariadenie. V našom zariadení pre klientov poskytujeme: prístrešie,
zaopatrenie podľa § 20 ods.9 písm. b a e zákona o soc. pomoci, poradenstvo, sociálnu
prevenciu a podmienky na prípravu stravy. Do nášho zariadenia prichádzajú mladí a mladiství
ľudia(výnimočne aj starší) z ulice, z detských domovov, redukačných domovov a prevažne zo
špeciálnych internátnych škôl. Oficiálna veková hranica ktorú sme si vymedzili pre
klientov sú 17-27 roční. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokoch hranica trvania
pobytu v našom zariadení kvôli efektívnosti prace s cieľovou skupinou sú 1-4 roky.
Mladí z okrajových vrstiev spoločnosti s ktorými spolupracujeme sú rôzne „znevýhodnení“
oproti priemernému jedincovi. Od telesného znevýhodnenia cez mentálne a iné končiac
miernym sociálnym postihom. Aby získali základne hygienické, pracovné, sociálne a morálne
návyky trvalého charakteru je potrebných tých 1-4 roky. Ináč by bolo naše ovplyvnenie
životov týchto mladých ľudí iba povrchné, neefektívne.
Počas roka 2006 sme poskytli naše služby 28 klientom s priemerom 11,33 klienta na
každý deň. Kým sme rok začínali so 6 klientmi, končili sme ho s 20 klientmi, čo je obrovský
nárast, ktorý bol zapríčinený vzatím do veľmi výhodného prenájmu ďalšieho objektu v dedine
Veľký Slavkov.
Z nášho zariadenia počas roka odišlo spolu 8 klientov. Piati sa úspešne zaradili do
spoločnosti, dvaja sú stále na ulici a jeden zomrel.
V našom stredisku boli v roku 2006 dvaja zamestnanci na plný úväzok (riadiaci
pracovník, sociálny pracovník). Títo dvaja pracovníci majú na starosti celé fungovanie nášho

domu na polceste. Do ich pracovnej náplne patrí každodenné fungovanie zariadenia aj ďalší
rozvoj. Patrí tu tiež vedenie sociálnej a finančnej agendy.
Pod rozvojom strediska myslíme legislatívne pripravovanie vízií, ktoré plánujeme
v budúcnosti .
Pod každodenné aktivity patrí komunitný život (rozhovory, modlitby, stretnutia cieľovej
skupiny), pracovná terapia (prevažne jednoduchého charakteru – pomocné stavebné, lesnícke
a záhradné práce) pod vedením odborného remeselníka.
Nezastupiteľnú prácu konajú v našom zariadení dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri pracovnej
terapií, voľnočasových aktivitách a vedení účtovníctva, ktoré je v našom zariadení
vykonávané externe.

V roku 2006 STV nakrútila o našom stredisku 26 minútový dokument, ktorý vhodne
predstavil naše zariadenie. Tiež vo veľkonočnom pôstnom období bol uverejnený článok
v Evanjelickom posli.

Plán činnosti na rok 2007
-

-

-

-

legislatívna príprava rozvoja SED – Veľký Slavkov
a) k rekonštrukcií ubytovne a zväčšeniu kapacity 2x
b) k rozvoju pracovných prevádzok – sociálny podnik v oblasti stavebných a lesných
prác v okolí Popradu a v Tatranskej oblasti
- strojársku dielňu
c) k zriadeniu pobočky – „domu na polceste“ – pre dievčatá v Prešove
reálne založenie sociálneho podniku- aspoň prvej pracovnej prevádzky (poskytovanie
služieb v pomocných stavebných prácach, v lesníctve a záhradníctve – v okolí Popradu
a v Tatranskej oblasti)
reálne započatie rekonštrukcie budovy „Domu na polceste“ na základe schváleného
grantu z Nadácie socia
podpora dobrovoľníckej práce s ohrozenými mladými dospelými dievčatami v Prešove
a jej stabilizácia
každodenné aktivity s cieľovou skupinou

Perspektíva SED
Počas roku 2006 sme prežili nebývalý rozmach a záujem o naše služby, čo nás motivuje
vykonávať túto prácu ešte kvalitnejšie a v čo najväčšej miere bez straty kvality. Máme veľké
plány, v ktorých splnenie aj veríme, ak to je Božia vôľa. Chceme z nášho zariadenia vytvoriť
kvalitné miesto pre resocializáciu zanedbaných mladých dospelých, ktoré pracuje
inovatívnymi formami práce.

Finančná správa
Súvaha za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2006
Aktíva
A. Majetok

361

tis.

v Sk

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok

0
401 tis. v Sk

Oprávky k DHM

- 40 tis. v Sk

3. Finančné investície

0

B. Obežný majetok

49 tis. v Sk

1. Zásoby
2. Krátkodobé pohľadávky
3. Finančný majetok
4. Prechodné účty aktív

0
5 tis. v Sk
44 tis. v Sk
0

Aktíva celkom

410 tis. v Sk

Pasíva
A Vlastné zdroje krytia

199 tis. v Sk

1. Výsledok hospodárenia

199 tis. v Sk

B. Cudzie zdroje

211 tis. v Sk

1. Krátkodobé záväzky

211 tis. v Sk

Pasíva celkom

410 tis. v Sk

Výkaz ziskov a strát za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2006
Výnosy

2 649 tis. v Sk

1. Tržby za vlastné výrobky
2. Tržby z predaja služieb
3. Prijaté príspevky od iných organizácií
4. Prijaté príspevky od fyzických osôb
5. Príspevky z podielu zaplatenej dane
6. Dotácie

14 tis. v Sk
104 tis. v Sk
337 tis. v Sk
347 tis. v Sk
223 tis. v Sk
1 624 tis. v Sk

Náklady

2 450 tis. v Sk

1. Spotreba materiálu
2. Spotreba energie
3. Opravy a udržiavanie
4. Cestovné
5. Ostatné služby
6. Mzdové náklady
7. Zákonné sociálne poistenie
8. Ostatné pokuty a penále
9. Dary
10. Iné ostatné náklady
11. Odpisy DNM a DHM

1 026 tis. v Sk
88 tis. v Sk
50 tis. v Sk
42 tis. v Sk
541 tis. v Sk
471 tis. v Sk
166 tis. v Sk
1 tis. v Sk
4 tis. v Sk
21 tis. v Sk
40 tis. v Sk

Výročnú správu Strediska Evanjelickej Diakonie za rok 2006 spolu s finančnou správou
vypracoval Stanislav Gurka, riaditeľ zariadenia, dňa 03.03.2007

