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Správa o činnosti Strediska evanjelickej
Diakonie - Veľký Slavkov
História SED - Veľký Slavkov
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, reedukačných domovov a 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 práce 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 na to potrebný uvedený čas. Ináč by bolo naše ovplyvnenie
životov týchto mladých ľudí iba povrchné, neefektívne.

Prehľad činnosti za rok 2007
Počas roka 2007 sme poskytli naše služby 35 klientom s priemerom 21,7 klienta na
každý deň. Kým rok 2007 sme začínali s 20 klientmi, končili sme ho s 26 klientmi, čo je
opätovný nárast, ktorý je zapríčinený záujmom znevýhodnených skupín mladých ľudí
o sociálne služby, ktoré poskytujeme.
Z nášho zariadenia počas roka odišlo spolu 6 klientov. Hlavným dôvodom ich odchodu bolo,
že sa nevedeli prispôsobiť pravidlám nášho zariadenia a vrátili sa k starému spôsobu života.
V roku 2007 sme k dvom pracovníkom na plný úväzok (Stanislav Gurka – riadiaci
pracovník a Eva Gurková – sociálny pracovník), prijali do trvalého pracovného pomeru aj
pedagogicko – psychologického pracovníka (Mgr. Lenka Dusíková). Ten bol zodpovedný
hlavne za voľnočasové a vzdelávacie aktivity klientov a viedol aj psychologické poradenstvo
klientov. V rámci pracovnej terapie sme do nášho tímu naplno zapojili ďalšieho pracovníka
(Igor Šimko), ktorý spolu s vedúcim pracovnej terapie (Roman Pindroch) mali na starosti
práce pre klientov nášho zariadenia. Veľkou pomocou pre nás bolo aj polročné hosťovanie
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manželov Svenssonovcov, ktorí v našom zariadení pôsobili od februára do augusta ako
dobrovoľníci. Veľmi výrazne nám pomohli pri domácich prácach, ale aj pri organizovaní
voľnočasových aktivít.
Všetky aktivity, ktoré naše zariadenie pripravovalo a viedlo sme mohli uskutočniť aj
vďaka podpore Nadácie VÚB a Nadácie pre deti Slovenska (Program Hodina deťom). Tieto
nadácie totiž podporili naše projekty Prvá šanca a Spolu to dokážeme! Oba projekty boli
v prevažnej miere zamerané na resocializáciu a pomoc chlapcom s menším mentálnym ale aj
fyzickým obmedzením. Môžeme konštatovať, že aj vďaka projektovým aktivitám mohlo
dôjsť výraznému posunu a pomoci klientom, ktorí sa na uvedených projektoch aktívne
zúčastnili. Vďaka nim sme tiež mohli na konci leta zorganizovať týždenný relaxačno –
terapeutický tábor v Chorvátsku.
Dôležitým bodom bolo aj schválenie nenávratného finančného príspevku
z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na rekonštrukciu nášho zariadenia. Po dlhom
čase sme tak mohli začať s prestavbou Domu na polceste. Táto finančná pomoc bola aj
veľkým impulzom pre rozbeh pracovných prevádzok, v rámci ktorých môžeme s klientmi
nášho zariadenia uskutočňovať pracovnú terapiu pod vedením zodpovedného pracovníka.
Takýmto spôsobom sme okrem rekonštrukcie rozbehli aj pracovnú prevádzku stavebnej partie
(5 klientov), ktorá je zručná v búracích a pomocných stavebných prácach.
Na konci roka 2007 nám na základe žiadosti, ktorú sme podali na sociálny odbor VÚC
Prešovského samosprávneho kraja, bolo schválené zvýšenie kapacity nášho zariadenia z 10 na
16 klientov útulku.
V oblasti prezentačnej činnosti, bolo naše zariadenie veľmi intenzívne prezentované aj
vďaka tanečnej súťaži Bailando, ktorej sa zúčastnil bývalý klient nášho zariadenia. Táto súťaž
nám pomohla dostať do povedomia našu prácu širokému okruhu ľudí.
Okrem toho sme vo februári 2007 vydali informačný list v náklade 500 ks, v ktorom sme
prezentovali našu prácu. V predvianočnom období bol v cirkevnom časopise EPST
uverejnený článok o našej práci.

Plán činnosti na rok 2008
-

ukončenie rekonštrukcie nášho zariadenia
legislatívna a organizačná príprava ako aj založenie firmy sociálneho podnikania
príprava a začatie intenzívneho vzdelávania našich klientov v oblasti pracovných
návykov a zručností, ktoré im pomôžu aktívne sa zapojiť do trhu práce.
podpora dobrovoľníckej práce s ohrozenými mladými dospelými dievčatami v Prešove
a jej stabilizácia
každodenné aktivity s cieľovou skupinou

Perspektíva SED
Rok 2007 bol pre nás utvrdením toho, že naša práca má zmysel a význam. Veľmi
intenzívne sme zažívali dopyt po našej činnosti a tiež sme si odskúšali ako dokáže naše
zariadenie fungovať pri väčšom množstve klientov. Z toho dôvodu chceme túto prácu robiť
ešte lepšie a ešte kvalitnejšie, aby sme z nášho zariadenia mohli vytvoriť kvalitné miesto pre
resocializáciu zanedbaných mladých dospelých, ktoré pracuje inovatívnymi formami práce.

Podporovatelia a spolupráca
Dom na polceste, ako zariadenie, ktoré pomáha mladým mužom pri ich osamostatnení
sa, by dnes len veľmi ťažko existoval bez pomoci a podpory mnohých jednotlivcov, nadácií,
firiem, štátnych inštitúcií, či iných subjektov. Pomoc, ktorú prijímame, je rôzneho druhu.
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Mnohokrát, to čo nás drží a pomáha nám, sú modlitby ľudí, ktorí za nami stoja. Inokedy je
táto pomoc zhmotnená v rôznych materiálnych daroch (šaty, obuv, potraviny, stavebný
materiál, pracovné nástroje), ktoré v rámci našej práce veľmi dobre využijeme. V
neposlednom rade ide aj o finančnú podporu, ktorá nám pomáha naše zariadenie nielen
udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať. Mrzí nás, že nemôžeme informovať o všetkých našich
podporovateľoch. Tých však, ktorí sú nám známi, radi zverejníme. Všetkým, ktorí nás
podporujú ďakujeme!
V roku 2007 našu činnosť podporili:
Norwit Slovakia spol. s r. o., Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Nadácia pre deti
Slovenska, Nadácia VÚB, Prešovský samosprávny kraj, Medzinárodný klub žien v Bratislave,
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Nadácia televízie Markíza, Klas spol. s r. o.

Finančná správa
Výkaz ziskov a strát za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2007
Výnosy

4 521 tis. v Sk

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

1 361 tis. v Sk
763 tis. v Sk
913 tis. v Sk
356 tis. v Sk
1 128 tis. v Sk

Náklady

4 325 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

1 745 tis. v Sk
685 tis. v Sk
81 tis. v Sk
86 tis. v Sk
772 tis. v Sk
491 tis. v Sk
173 tis. v Sk
3 tis. v Sk
146 tis. v Sk
31 tis. v Sk
112 tis. v Sk

Výročnú správu Strediska Evanjelickej Diakonie za rok 2007 spracoval Mgr. Vladimír Maťaš,
dňa 03.03.2008
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