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Slovo na úvod
„Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta“ 

(Mt 5,13-14)

Soľ a svetlo. V domácnosti sú nevyhnutné, ale v každodennom 
živote sú pre nás také samozrejmé, že ich hodnotu si veľakrát neu-
vedomujeme. Čo ak však chýbajú? Nevedeli by sme sa bez nich zao-
bísť. Mohli by sme k nim prirovnať aktívnu lásku a službu (druhým). 
Život bez lásky, životom ani nie je. Láska, to sú naše pľúca, cez ktoré 
dýchame a služba je tlkot srdca, ktorý hovorí o tom, že ešte žijeme. 
Pán Ježiš Kristus nás vyzýva byť soľou a svetlom vo svete. Ako sa to 
dá? Učí nás využívať tie najúčinnejšie prostriedky na problémy, sta-
rosti, nepokoje, zmenu životov. Láska a služba naozaj pomáhajú  
a fungujú. V našej práci sa o tom každý deň utvrdzujeme.

Rok 2015 bol plný závažných skutočností, ktoré ovplyvňovali svet, 
Slovensko a v niektorých skutočnostiach aj Evanjelickú diakoniu 
ECAV na Slovensku a to viac či menej, priamo aj nepriamo. Najskôr 
to bolo Grécko, nasledoval prílev utečencov, po nich teroristický útok 
v Paríži, agresia na Ukrajine a vojna v Sýrii. Počas celej svojej histórie 
našou prácou pomáhame, alebo sme nápomocní pri riešení život-
ných ťažkostí všetkých ľudí, ktorí sa na nás so žiadosťou o pomoc 
obrátia. Nie je to vždy jednoduché a nejde to vždy podľa našich pred-
stáv. Z roka na rok sa akosi zväčšuje počet faktorov, ktoré to ovplyv-
ňujú a ktoré treba zohľadňovať. Humanitárnou pomocou sa zaobe-
ráme v podstate od svojho založenia, minuloročná „utečenecká kríza“ 
však bola aj pre nás úplne nová skúsenosť, s ktorou sme sa verím 
vcelku úspešne v druhej polovici popasovali. Zároveň som presved-
čený, že minimálne tak úspešní budeme aj do budúcnosti pri rie-
šení, či už samotnej utečeneckej krízy, alebo jej dôsledkov v podobe 
zvládnutia integračného procesu.

Hlavnou náplňou našej činnosti boli a aj budú sociálne služby. 
Samotný pojem „diakonia“, ktorý máme v názve organizácie zna-
mená služba. Nie je to ojedinelé, že aj dnes dochádza v cirkevnom 
prostredí niekedy k  „nešikovnému“ zamieňaniu a prekrývaniu týchto 
dvoch označení našej práce. V konečnom dôsledku však nie je roz-
hodujúca vždy správna pojmológia, ale spokojnosť tých, ktorých sme 
prijali do našej opatery. Strediská evanjelickej diakonie sú miestom 
výkonu a poskytovania sociálnych služieb. Neustále hľadáme cesty 
a možnosti ako kvantitatívne a kvalitatívne stabilizovať už existujúce 
strediská a vyhľadávame možnosti pre otváranie nových. V minu-
lom roku sme našu pozornosť zamerali na hľadanie nových príleži-
tostí v práci s hendikepovanými osobami, týranými ženami, rozšírili 
sme poskytovanie služieb v denných stacionároch a zvýšili počet detí  
v náhradnej rodinnej starostlivosti. 
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JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA

poverený vedením ED 
ECAV na Slovensku
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Štatistické údaje o ED ECAV

1/. Personálna oblasť
Personálne zloženie ÚED v priebehu roka 2015 z finančných aj z osobných dôvodov zaznamenalo 

klesajúci prepočtový stav, 6 interných zamestnancov/rok, v externej forme pracovali 2 zamestnanci.
Na konci r. 2015 zamestnávala ED ECAV spolu 346 zamestnancov, z toho na plný úväzok 239, 4 na 

polovičný úväzok, 17 skrátený pracovný pomer, 29 na dohodu, 8 na základe živnosti, 8 pracovníčok 
na MD. Vypomáhalo cca 41 dobrovoľníkov. 

V Strediskách evanjelickej diakonie boli za rok 2015 poskytnuté sociálne služby celkom 803 klien-
tom, z toho bolo 528 klientov na základe zákonov 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z. a 275 klientov na 
základe inej formy. 

2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
ED ECAV pozostáva z Ústredia (ÚED) a 21 stredísk (SED). ÚED pomáhalo strediskám konzultačnou 

a poradenskou činnosťou, vzdelávaním, propagáciou i publikačnou činnosťou. Tieto aktivity zabez-
pečovalo vo vlastných priestoroch, ako aj počas návštev v cirkevných zboroch, v rámci konferencií  
a seminárov ED ECAV, prostredníctvom elektronických médií, vlastného časopisu Diakonia.sk a pub-
likácií ED.

V sieti stredísk ED sú poskytované sociálne služby pre deti, pre mladých dospelých a pre senio-
rov, pričom sú to služby s celoročnou pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.

Okrem činnosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, ÚED podporovalo aj niektoré diako-
nické aktivity, ako aj poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniám a cirkevným zborom 
ECAV. 

3/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie ECAV
ED ECAV okrem činnosti vo vnútri ECAV pracuje a spolupracuje aj v rámci sociálnych a treťosektoro-

vých aktivít, napr.: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO - Fórum, Platforme mimovlád-
nych rozvojových organizácií, a pod. 

Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eurodiakonii, 
hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), Trojpartnerstve ev. cirkvi (Württem-
bersko, EKM a Slovensko) a v členstve EFSC - Európskej federácie pre deti ulice. 

 

Záver 

Na záver by som aj touto cestou chcel poďakovať Ing. Jánovi Hubovi, dlhoročnému riaditeľovi 
Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Dňa 30. júna 2015 odišiel po 15 rokoch pôsobenia vo funk-
cii riaditeľa ED ECAV do dôchodku. Bolo mi veľkou cťou spoznať tohto výnimočného človeka a pod 
jeho vedením byť účastníkom cesty, ktorú sme spolu s ním a kolegami v ED ECAV za tých pätnásť 
rokov prešli.

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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Referát ekonom. - tech. a právneho zabezpečenia

Poslanie referátu
Zabezpečovanie chodu Ústredia a ED ECAV ako celku;  

v ekonomickej, technickej a právnej oblasti.

Príjmy ED ECAV v roku 2015 boli 461.573 € a výdaje 462.347 €. 
Suma 230.501 € predstavovala náklady na zabezpečenie prevádzky 
ED ECAV (z toho odpisy 19.547 €) a 231.846 € bolo vynaložených na 
projektovú a programovú činnosť ED ECAV.

Na príjmovej stránke sa výrazne podieľali Zahraničné projekty  
a dary 27,7 tis. €, Zahraničné investície 30,0 tis. €, 2% dane 8,6 tis. € 
a Iné príjmy 158,9 tis. €, tvorené predovšetkým splácaním pôžičiek, 
ktoré ústredie ED poskytlo na rozvoj Stredísk evanjelickej diakonie. 

Vo výdavkovej časti boli najväčšími položkami aktivity smeru-
júce k SED - cez podporu formou investícií, pôžičiek a projektovej 
a grantovej činnosti ústredia ED ECAV, spolu 182,4 tis. €. Druhou 
významnou oblasťou z pohľadu výdajov boli zahraničné humani-
tárne aktivity (utečenci) vo výške 21,2 tis. €.

 

Príjmy ED ECAV na Slovensku
    v celých € v %

1. Prevádzková dotácia MK SR  208.657,- 45,2
2. Zahraničné projekty a dary   27.679,-  6,0
3. Zahraničné investície   30,000,-  6,5
4. Milodary a dary  2.682,-  0,6
5. Ofery CZ  2.230,-  0,5
6. Utečenci  10.762,-  2,3
7. Projekty a granty  5.125,-   1,1
8. Vlastná činnosť ED ECAV  7.008,-  1,5
9. 2% z dane v roku 2015   8.554,-  1,9
10. Iné, úroky, splátky pôžičiek  158.876,- 34,4

  PRÍJMY SPOLU 461.573,- 100,0

Výdaje ED ECAV na Slovensku
Výdaje ED ECAV na Slovensku na zabezpečenie prevádzky

1. Požitky duchovných   0,-  0,0
2. Odvody do fondov - duchovní  0,-  0,0
3. Platy zamestnancov  57.397,-  12,4
4. Odvody do fondov - zamestnanci  21.710,-  4,7
5. Nákupy  15.026,-  3,3
6. Služby  108.622,-  23,5
7. Ostatné náklady  27.746,-  6,0
8. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku   231.846,-  50,1

VÝDAJE SPOLU  462.347,-  100,0

Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť

1. Investície  90.179,- 19,5
2. Pomoc strediskám - príspevky   3.347,-  0,7
3. Pomoc strediskám - pôžičky   55.500,- 12,0
4. Činnosť referátov ÚED  8.558,-  1,9
5. Projekty a grantová činnosť - zahraničné a tuzemské  36.740,-  7,9
6. Utečenci  21.232,-  4,6
7. 2% z dane prijaté v roku 2014  12.957,-   2,8
8. Propagácia ED ECAV, časopis Diakonia.sk a iná  3.333,-  0,7
9. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku  230.501,- 49,9

 VÝDAJE SPOLU  462.347,-  100,0

JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA
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Poslanie referátu
Aktívne šírenie informácií o ED ECAV v kresťanskej  

a občianskej verejnosti. Napomáhať k nadväzovaniu  
a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi.

ED využíva na poskytovanie informácií o cieľoch svojej 
práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, najmä časo-
pis Diakonia.sk. Informácie šíri prostredníctvom kresťanskej 
evanjelickej tlače a ďalších periodík ako: EPST, Ev. východ, 
Cirkevné listy, Ev. Bratislava, Bulletin CZ Ba, Fórum kresťan-
ských inštitúcií, Otvorená náruč. ED sme predstavili aj v časo-
pise Naše snahy, kultúrno-spoločenskom časopise Slovákov 
a Čechov v Rumunsku.

Prostredníctvom médií informujeme verejnosť, ktorá záro-
veň využíva naše služby. Spolupracujeme tak s verejnopráv-
nymi médiami (TASR, RTVS), ako aj so sekulárnymi súkrom-
nými médiami – agentúrou SITA, kultúrno-spoločenskými 
mesačníkmi Bratislavy – Staromestské noviny, Metropola, 
In_Ba; rôznymi denníkmi a internetovou stránkou spoloč-
nosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na tretí sektor. 

Referát pomáhal organizovať aj mediálne kampane. Informo-
val o podujatiach a aktivitách ED, najvýznamnejšie boli: Huma-
nitárna pomoc občanom po zemetrasení v Nepále, Projekt 
SED Horné Saliby cez Program Dobré srdce, Nedeľa diakonie, 
Letné aktivity, SemFest, Slovensko-srbský letný biblický tábor,  
Sociálna burza v Jelšave, Deň boja proti chudobe, zúčastnili sme 
sa slávnostného udeľovania čestného titulu Pan Ki-munovi, 
generálnemu tajomníkovi OSN, Humanitárna pomoc ED ute-
čencom, Tesco Potravinová zbierka, ED podporila Zbierku 
Hodina deťom, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, 
Pomoc ľuďom bez prístrešia v zariadení Depaul Slovensko. 

V rámci fundraisingovej činnosti sa ED zaradila aj medzi 
úspešných prijímateľov 2 % z dane z príjmov daňovníka.

Referát sa zameral v rozsahu svojej pôsobnosti aj na prácu 
s darcami, prípravu a distribúciu propagačných a publikač-
ných materiálov ED. Aktívne sa zúčastňoval na odborných 
seminároch, konferenciách, na školeniach a tlačových kon-
ferenciách na Slovensku i v zahraničí. Evanjelická diakonia už 
roky sprostredkúva pre cirkevné zbory v období pôstu Tie-
ňovú hru, na ktorej vystupuje komlóšska evanjelická mládež. 
V uplynulom roku nezisková organizácia Lepší svet udelila 
ED ocenenie ako spolupracujúcej a partnerskej organizácii. 
Diplom prevzal JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA.

PhDr.  
Janka Gasperová

Referát PR a Fundraising 
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Poslanie referátu
Prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít, rozvojovej spolupráce, progra-

mov a projektov prispievať k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí. 

Referát osobitnej pomoci

Aktivity na Slovensku: Evanjelická diakonia ECAV na 
Slovensku sa prvýkrát zapojila do potravinovej zbierky 
na pomoc ľuďom v núdzi, ktorá prebiehala od 16. do  
21. novembra 2015 v 78 obchodoch Tesco po celom Sloven-
sku. 

Spolu s cirkevným zborom ECAV Jelšava, terénnymi sociál-
nymi pracovníkmi mesta Jelšava sme zorganizovali v minu-
lom roku dvakrát burzu materiálnych a potravinových vecí 
pre ľudí v hmotnej núdzi.

V programe Pomoc jednotlivcom, sme poskytli poraden-
stvo, urobili potrebné kroky a analýzy klientom v rámci mož-
ností ED. Poskytli sme finančné a materiálne príspevky.

V rámci banky kompenzačných pomôcok referát koordi-
noval zapožičiavanie polohovateľných postelí, nočných sto-
líkov, invalidných vozíkov, bariel a ďalších zdravotníckych 
pomôcok. Sme vďační za veľmi dobrú spoluprácu s nemec-
kými partnermi, od ktorých máme mnohé kompenzačné a 
zdravotnícke pomôcky.

Aktivity v zahraničí: Humanitárnu pomoc sme poskytli 
obyvateľom zasiahnutých zemetrasením v oblasti obcí Lapa 
a Jharlang v centrálnom Nepále. Finančná zbierka bola pou-
žitá na zakúpenie hygienických a potravinových balíčkov.

V rámci humanitárnej pomoci sme sa zapojili do medziná-
rodného projektu Diakonie Katastropenhilfe a zúčastnili sme 
sa prvého pracovného stretnutia v Čechách. Cieľom pro-
jektu je budovanie medzinárodnej siete pre pomoc v krízo-
vých situáciách. 

Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie Duna 
Romani Luma, ktorá sa konala v Ulme – Nemecko. Zaoberali 
sme sa situáciou Rómov v Európe. 

Od septembra sme súčasťou najväčšej humanitárnej ute-
čeneckej krízy v Európe. Poskytli sme humanitárnu pomoc 
v záchytnom tábore v Röszke, v Dobovej a na hraničných 
priechodoch Vamosszabadi a Hegyeshalom. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa finančne, alebo materiálne rozhodli poskyt-
núť pomoc utečencom na ich neľahkej ceste cez Európu.

Evanjelická diakonia na Slovensku chce aj v budúcnosti 
naďalej promptne reagovať a pokračovať v potrebnej prak-
tickej pomoci.

Mgr. Radoslav Gajdoš, 
MBA
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk ED ECAV  

a príprave projektov sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia  
Buzalová

Referát služieb

Referát služieb v roku 2015 zabezpečoval metodické 
vedenie a informovanie SED o aktuálnych zmenách v legis-
latíve. Pritom sme podporovali systém spätnej informova-
nosti ústredia ED a SED. 

Ďalej sme sa zamerali na rozvoj poskytovaných služieb,  
a to najmä na rozvoj spektra poskytovaných služieb, ako 
aj na rozširovanie kapacity služieb. Pri rozvoji a zakladaní 
nových stredísk berieme vždy do úvahy národné priority 
poskytovania sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociál-
nych služieb pre jednotlivé samosprávne kraje. Počas celého 
roka sme sa zúčastňovali mnohých informatívnych seminá-
rov a konferencií doma i v zahraničí. 

Boli sme v kontakte s jednotlivými odbormi sociálnych 
služieb pri samosprávnych krajoch, miestnymi samosprá-
vami, ako aj MPSVaR pri riešení sporných otázok. 

Bol vypracovaný Projekt poskytovania sociálnych služieb aj 
so všetkými náležitosťami, ktoré ukladá §62 až §67 zákona 
448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov k registrácii 
poskytovania sociálnych služieb neverejným poskytovate-
ľom. Na základe toho sa nám podarilo na odbore sociálnych 
vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja rozšíriť poskytovanie 
sociálnych služieb v SED Sazdiciach o prevádzku Denného 
stacionára v Skalici. A to s kapacitou pre 15 klientov, ktorá je 
aj v súlade s komunitným plánom mesta Skalica. 

Poskytli sme organizačné poradenstvo v oblasti sprevádz-
kovania sociálnych služieb. Taktiež sme poskytovali základné  
sociálne poradenstvo rodinám i jednotlivcom. Pomáhali sme 
pri vybavovaní potrebných dokumentov k umiestneniu do 
zariadenia sociálnych služieb a pri hľadaní vhodného, najmä 
dlhodobého riešenia vzniknutých sociálnych krízových situácií. 

V druhej polovici roka sme aktívne pomáhali utečencom  
v Maďarsku aj v Slovinsku.

V roku 2015 Referát služieb zabezpečil odbornú garanciu 
pri poskytovaní sociálnych služieb v šiestich SED. 

Pokračovali sme v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok v Rumunsku, pričom sme podporili 213 detí zo 
sociálne slabších rodín. 

Na prelome roka sme nezabudli ani na bratislavských bez-
domovcov v nízkoprahovej nocľahárni de Paul, kde sme roz-
dali 150 porcií silvestrovskej kapustnice. 
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PhDr. Daniela 
Majerčáková, PhD.

Referát vzdelávania

Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamest-

nancov a spolupracovníkov ED ECAV na Slovensku.

Aktivity referátu vzdelávania boli zamerané na viacero 
špecifických aspektov. V rámci týchto sa ED ECAV zamerala 
na medzinárodnú spoluprácu s viacerými organizáciami 
európskeho významu. 

Jednou z týchto organizácii, kde je ED ECAV dlhoročným 
aktívnym členom je Eurodiaconia so sídlom v Bruseli, ktorá je 
európskou sieťou 47 cirkevných a kresťanských neziskových 
organizácií poskytujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť 
a poradenstvo v oblasti sociálneho práva. Boli sme oslovení 
na viacerých úrovniach spolupráce, ako aj v rámci expert-
ných skupín a aktívne sme sa podieľali na viacerých jej aktivi-
tách. Zúčastnili sme sa Annual General Meeting Eurodiaco-
nie, ktoré sa konalo v Barcelone. V rámci AGM sme sa spolu 
so zástupcami partnerských organizácií stretli aj v rámci jed-
nej platformy Eurodiaconia a to konkrétne platformy krajín 
V4 a taktiež aj s partnermi z Interdiac-u. 

V rámci aktivít s prvoradým cieľom vzdelávania a ďalšieho 
rozvoja zamestnancov ED ECAV aktívne rozvíjame spolu-
prácu aj so Society for International Pastoral Care and Coun-
seling (SIPCC) so sídlom v nemeckom Düsseldorfe. Zúčast-
nili sme sa napr. medzinárodného seminára v poľskom 
mestečku Krzyżowa, ktorého hlavnou témou bolo „Stretá-
vanie s inými. Sociálna integrácia naprieč medzikultúrnou  
a medzináboženskou starostlivosťou a poradenstvom.“

ED ECAV aktívne rozvíja partnerské vzťahy aj s ďalšou orga-
nizáciou medzinárodného významu a to je EFSC (Európska 
federácia pre deti ulice). Po úspešnom ukončení projektu 
CATCH & SUSTAIN a jeho prezentácii v Bruseli, pracujeme na 
slovenskej verzii metodickej príručky, ktorá bola výsledkom 
projektu.
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Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Poslanie referátu 
Napomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej ZbD) 

v každom CZ ECAV a poradenstvom napomáhať k rozvoju 
diakonických aktivít v cirkevných zboroch.

V rámci Referátu zborovej diakonie nás teší, že máme 
stále otvorené dvere do cirkevných zborov ECAV na Sloven-
sku. Tento rok boli navštívené senioráty: Rimavský, Myjavský 
a Zvolenský seniorát. Navštívené boli CZ: Čerenčany (SPK) 
Hrachovo, Klenovec, Tisovec, Tornaľa – Kráľ, Brezová pod 
Bradlom, Krajné (SPK), Skalica, Sobotište, Ostrá Lúka – Hron-
ská Breznica, Očová. 

Aktívne sme sa za ED zúčastnili už 13. ročníka Dňa Zbo-
rovej diakonie v Liptovskom Mikuláši; konferencie EVS – 
„Pravda vás vyslobodí“ v Piešťanoch, odborného vzdeláva-
nia v Bratislave a v Slatine nad Bebravou a aktívnou účasťou 
sme prispeli na celoslovenskej zbierke „Hodina deťom“. 

ZbD každoročne pripravuje podklady pre CZ na celocir-
kevnú zbierku Nedeľa diakonie. V roku 2015 sa prostredníc-
tvom tejto zbierky podporila činnosť SED Domov sociálnych 
služieb s denným pobytom pre mladých dospelých nad  
25 rokov (Nepominuteľný zisk: Ž 41,2).

Referát ZbD a Referát vzdelávania úspešne ukončili rea-
lizáciu medzinárodného projektu CATCH & SUSTAIN (pro-
jekt boja proti obchodovaniu s deťmi) záverečnou medziná-
rodnou konferenciou v Brusseli v Belgicku, ktorej výsledkom 
bola metodická príručka zameraná na prevenciu boja proti 
obchodovaniu s deťmi; ďalej to bola účasť na výročnom 
zasadnutí partnerov Eurodiaconie v Barcelone v Španiel-
sku (AGM); nemecké evanjelické cirkevné dni v Stuttgarte  
v Nemecku; účasť na výročnom zasadnutí Interdiacu - Hono-
rary Council meetting v Českom Těšíne v Českej republike; 
vzdelávací seminár Eurodiaconie – Diaconia in Urban Areas 
v Duesseldorfe v Nemecku. 

Referát zborovej diakonie
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Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť 

vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu za 
účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať kultúru, poli-
tiku a sociálnu starostlivosť inej krajiny; vzdelávať sa v sociál-
nej oblasti; vykonávať prax v sociálnej oblasti a pod.

Referát každoročne ponúka SommerAktiv do 26 rokov 
možnosť zúčastniť sa interkultúrneho výmenného pobytu 
pre dobrovoľníkov v Nemecku. V roku 2015 sa Letných aktivít 
zúčastnilo 9 mladých ľudí zo Slovenska. Mladí dobrovoľníci 
pracovali v škôlke, v Zariadení pre seniorov, Domove sociál- 
nych služieb, Chránených dielňach a v Cirkevnom zbore. 

Koncom roka sme zaznamenali viaceré žiadosti na ročné 
dobrovoľnícke pobyty v roku 2016. Ročný výmenný pobyt 
dobrovoľníkov funguje obojsmerne. Sympatický mladý muž 
z Nemecka Clemens Böcker, trávil tento rok ako dobrovoľník 
na Slovensku v Bratislave. V rámci svojho pobytu sa zúčastnil 
jazykového kurzu slovenského jazyka a úvodného semináru 
o kultúre života na Slovensku.

Od augusta 2015 nemecký dobrovoľník vykonával dobro-
voľnícku činnosť na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
UK, Evanjelického lýcea a v SED Bratislava – Domove sociál-
nych služieb. 

Pre mladých je to príležitosť naučiť sa veľmi veľa vecí.  
V prvom rade samostatnosti. Je to tiež možnosť spoznať 
rôzne krajiny, ich kultúru, jazyk a zároveň možnosť využiť 
svoje dary pre pomoc ľuďom. Vidíme v tom príležitosť uro-
biť niečo dobré pre mladých ľudí, pretože v živote je dôležité 
nielen prijímať ale aj niečo ponúknuť.

Tešíme sa tejto úspešnej spolupráci s nemeckými part-
nermi v oblasti práce s mladými ľuďmi.

Aj tento rok do ulíc so žltými pokladničkami Hodiny deťom 
vyšlo 2 200 dobrovoľníkov zo škôl či organizácií. Už po dru-
hýkrát sme sa zapojili i so svojim dobrovoľníckym tímom  
z Evanjelickej diakonie. Teší nás, že môžeme aj takýmto spô-
sobom prispieť na dobrú vec.

Dobrovoľnícka činnosť je dôležitá aj pre našu organizáciu. 
A preto si vážime každého človeka s otvoreným srdcom pre 
dobrovoľnícku činnosť.

Mgr. Radoslav Gajdoš, 
MBA 

Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí 
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Poslanie referátu
Aktívna účasť na ekumenickom hnutí, ako snahy o pre-

hĺbenie jednoty kresťanských cirkví a kresťanov vo svete, 
ktorá prekračuje hranice diakonie, vlastného cirkevného 
spoločenstva a krajiny. Referát zabezpečuje koordinačnú, 
konzultačnú a informačnú činnosť v oblasti zahraničných 
vzťahov, udržuje a buduje partnerské vzťahy v zahraničí.

Referát zahraničných a ekumenických vzťahov

Okrem spolupráce v rámci Trojpartnerstva (Württemberg, 
Thüringen) a Višegrádskej platformy Eurodiaconie rozvíjame 
aj bilaterálne kontakty. Evanjelická diakonia prostredníc-
tvom referátu zabezpečuje kontakty so zahraničnými cirkev-
nými partnermi, podieľa sa na medzinárodných projektoch 
a udržuje kontakty so zahraničnými Slovákmi.
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Deti a mládež
SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
SED Evanjelická spojená škola internátna Červenica
SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
SED Svetlo – Pomoc pre deti zo sociálne slabých rodín
SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých

Seniori
SED Bratislava –Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár
SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov
SED Horné Saliby – Zariadenie pre seniorov
SED Komárno - Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/Zariadenie opatrovateľskej služby 
SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/Špecializované zariadenie
SED Sazdice – Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár
SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Špecializované zariadenie
SED Trnava – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Denný stacionár/Chránená dielňa
SED Veličná - Banka kompenzačných pomôcok/ Terénna opatrovateľská služba
SED Vranov nad Topľou - Domov sociálnych služieb s denným pobytom/Denný stacionár
SED Babiná
SED Horná Mičiná 
SED Považská Bystrica

Ubytovanie a školiace aktivity
AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko 
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SED Banská Bystrica

SED Banská Bystrica Domov detí je detský domov, 
v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť deťom  
a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svojej biolo-
gickej rodiny.

V našom Domove detí sa snažíme čo najviac priblí-
žiť rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňujeme 
v profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič je 
zamestnanec Domova detí a zabezpečuje starostlivosť 
o deti vo svojom domácom prostredí 24 hodín denne. 
Deti vedieme ku kresťanským hodnotám a pracujeme 
s nimi na základe individuálneho plánu rozvoja osob-
nosti. Rodinám a deťom zabezpečujeme komplexnú 
odbornú pomoc a starostlivosť. 

Za účelom zvyšovania profesionality práce uskutoč-
ňujeme program supervízie.

V priebehu uplynulého roka sme poskytovali starost-
livosť spolu 45 deťom a mladým dospelým vo veku od 
0 – 25 rokov v 16 profesionálnych rodinách.

Počas roka sme prijali 7 klientov vo veku od 0 –12 
rokov. Ukončili sme poskytovanie starostlivosti 6 klien-
tom, z toho 3 klienti boli zverení do predosvojiteľ-
skej starostlivosti a 3 klienti sa osamostatnili. Zamest-
nali sme 2 profesionálnych rodičov, 1 sociálnu pracov-
níčku, ukončili sme pracovný pomer s 2 profesionál-
nymi rodičmi z dôvodu osamostatnenia sa mladých 
dospelých. Deti podporujeme v oblasti vzdelávania, 
podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času,  
v športových aktivitách a v rozvoji ich talentu. Poskytu-
jeme starostlivosť klientom, ktorí si vyžadujú osobitnú  
a zvýšenú starostlivosť z dôvodu ich zdravotného stavu.

V Historickej budove Národnej rady z rúk Ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera pre-
vzal ocenenie za prínos pri obnove rodín náš PR Michal 
Makovník. 

Počas prázdnin sa naši klienti zúčastnili letných  
a zimných táborov, rekreačných a liečebných poby-
tov, pobytov pri mori. Pre rodiny a deti sme organi-
zovali rekreačný pobyt v Krpáčove, Deň detí v Safari 
parku, Mikuláš v Safari parku a Posedenie pri vianoč-
nom stromčeku. 

Mgr. Ľuboslava Reištetterová
riaditeľka Domova detí

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Banská Bystrica 
Horná 34
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/415 30 55
Mobil: +421 918 828 541
E-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
www.domovdeti.sk
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
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Evanjelická spojená škola internátna Červenica

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom 
v troch zložkách: špeciálnej materskej škole, špeciálnej 
základnej škole pre hluchoslepých a praktickej škole. 
Súčasťou školy sú aj školský internát a školská jedáleň.

Edukačný proces sa realizuje podľa štátnych a škol-
ských vzdelávacích programov. Počas školského roka 
sa žiaci zúčastňovali rôznorodých aktivít, ako napr. náv-
števy divadiel, planetária, ZOO. Konali sa tiež pravi-
delné akcie: Mikulášske posedenie, Vianočná besiedka,  
Karneval, Deň detí. 

Každý deň sa začína modlitebným stíšením, na 
ktorom sa raz do týždňa zúčastňuje aj zborový farár 
CZ ECAV Opiná Radoslav Grega. Počas roka sa žiaci  
a zamestnanci pri rôznych príležitostiach zúčastňujú 
služieb Božích. 

V dňoch 15. - 19. júna 2015 bol zrealizovaný Rekon-
dično-rehabilitačný pobyt v hoteli Glamour na Zem-
plínskej Šírave. Projekt pobytu finančne podporila 
Nadácia VÚB a Nadácia pre deti Slovenska z granto-
vého programu Dôvera. V posledný júnový týždeň sa 
uskutočnila súťaž Prehliadka umeleckých zručností hlu-
choslepých detí 2015. Škola o svojich aktivitách pravi-
delne informuje na vlastnej www stránke, ako aj v rôz-
nych cirkevných časopisoch a na cirkevných stránkach.

Za všetky úspechy, radosti a pomoc v roku 2015 
ďakujeme Pánu Bohu a vyprosujeme si Jeho požehna-
nie aj do ďalšej práce.

 PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
riaditeľ školy

Evanjelická spojená škola 
internátna
082 07 Červenica 114

Telefón: 051/779 02 15
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
www.eszscervenica.sk
IBAN: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
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SED Púchov

SED Detské opatrovateľské centrum V. Roya svoju 
prevádzku začalo 3. októbra 2005. Prvé prijaté dieťa 
malo 14 mesiacov. Doteraz sme v našom stredisku 
poskytli starostlivosť viac ako 70-tim deťom. Prijímame 
deti bez rozdielu vierovyznania ich rodičov.

V roku 2015 sme si pripomenuli 10. výročie vzniku 
nášho zariadenia a pri tejto príležitosti je vhodné vyslo-
viť poďakovanie nielen pracovníkom SED, ale aj dobro-
voľníkom, darcom, rodičom detí, ktoré nám boli zve-
rené. Osobitne ďakujeme domácemu cirkevnému 
zboru, ktorý nám poskytol priestory za symbolickú 
sumu nájmu 1 €.

Opatrovateľské centrum poskytuje deťom odbornú 
starostlivosť nielen o zdravie, ale aj o všestranný vývin, 
rozvoj individuálnych schopností, rešpektovanie ich 
aktivít, harmonický rozvoj telesných a duševných 
schopností. Všetci sa usilujú, aby deti rástli, vyvíjali sa, 
napredovali. Preto spoločne modelujeme, kreslíme, 
cvičíme, čítame si, hráme sa, tancujeme, spievame 
si. Objavujeme i krásy prírody, či nášho pieskoviska.  
O Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi si čítame každý ponde-
lok na našej náboženskej výchove za pomoci dobro-
voľníčky z cirkevného zboru realizujeme náboženskú 
výchovu s ohľadom na vek detí.

Našou najväčšou snahou je vytvorenie príjemného 
zázemia, ktoré má deťom čo najviac pripomínať ich 
domáce prostredie. Uprednostňujeme individuálny 
prístup k deťom, prispôsobujeme sa ich potrebám  
a zvyklostiam. 

Denný poriadok Opatrovateľského centra sa prispô-
sobuje nielen deťom, ale aj rodičom, ktorým sa sna-
žíme vychádzať v ústrety. 

 
PhDr. Elena Behrová

správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Púchov
Royova 4
02 001 Púchov

Mobil: +421 911 867 276
IBAN: SK52 0900 0000 0003 6273 5514
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SED SVETLO

SED SVETLO v roku 2015 pôsobilo svojou dobrovoľ-
níckou aktivitou. V termíne 5. – 12. júla 2015 sa usku-
točnil už 26. ročník Letného biblického tábora v Červe-
nici. Tábora sa zúčastnilo 61 detí vo veku 3 – 12 rokov. 
Program zabezpečilo 15 dobrovoľníkov prevažne z Cir-
kevného zboru ECAV Opiná. Tohtoročný tábor niesol 
názov Vitajte v autoškole. Taktiež bol zorganizovaný aj 
biblický tábor zameraný pre mladých ľudí dorastenec-
kého veku a mládeže. Pri organizovaní letných táborov 
je snaha poskytnúť pobyt v biblickom tábore aj deťom 
zo sociálne slabších rodín, deťom z detských domovov, 
či z neúplných rodín. 

SED SVETLO v roku 2015 pôsobilo aj v oblasti náv-
števnej služby starších a nemocných prostredníctvom 
dobrovoľných sestier. Poslúžili duchovnou opaterou, 
ale aj opatrovateľskou starostlivosťou.

Dôležitým zámerom SED Svetlo je spolupráca so 
školou v Červenici pre deti s viacnásobným postih-
nutím. Dňa 18. augusta 2015 sa v Drevenom evanje-
lickom artikulárnom kostole v Kežmarku konal druhý 
ročník benefičného galakoncertu Operné gala 2015.  
Podujatie organizovalo občianske združenie Opera Slo-
vakia pod záštitou Petra Dvorského. Program koncertu 
pozostával z diel viacerých majstrov svetovej opernej 
literatúry. Pozvanie na koncert prijali umelci: Štefan 
Kocán, Patricia Janečková, Peter Kellner, Titusz Tóbisz 
a Júlia Grejtáková. Všetci umelci účinkovali bez nároku 
na honorár. Výťažok z koncertu vo výške 3000 € bol 
venovaný Stredisku Evanjelickej diakonie Svetlo v Čer-
venici na vytvorenie Rehabilitačného centra pre deti  
s viacnásobným postihnutím.

V závere vyslovujeme vďaku najmä Pánu Bohu za 
pomoc pri realizovaní aktivít SED Svetlo, ďakujeme 
dobrovoľníkom, spolupracovníkom a darcom, ktorí 
pomohli pre napredovanie diakonickej práce SED 
Svetlo. 

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
správca SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Červenica
082 07 Červenica 114

Telefón: 055/699 04 88
E-mail: radoslav.grega@gmail.com
www.ecavopina.sk
IBAN: SK91 0900 0000 0000 8212 9720
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SED Veľký Slavkov

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veľký Slavkov
Tatranská 71
059 91 Veľký Slavkov

Mobil: +421 903 630 953
E-mail: info@domnapolceste.sk
www.domnapolceste.sk
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

SED „útulok - Dom na polceste“ poskytuje psycho-
sociálnu starostlivosť mladým dospelým po odchode 
z detského domova už 15 rokov. Prichádzajú k nám 
odchovanci detských domovov, ktorí nemajú schop-
nosť zaradiť sa do normálneho života. Sú veľmi  
sociálne a emocionálne nezrelí, častokrát v pásme 
miernej mentálnej retardácie. Našimi klientmi sú tiež 
rôzni mladí dospelí muži z ulice, po liečbe na rôzne 
závislosti, po odchode z výkonu trestu.

V roku 2015 sme v našom zariadení poskytovali 
soc. službu spolu 52 klientom. 19 z nich sme prijali 
ako nových, 15 klientov odišlo prevažne za prácou, 
alebo do samostatného života. V prenajatých bytoch  
v Poprade a vo Veľkom Slavkove, kde sa o seba klienti 
už úplne sami starajú bývalo v tomto roku 12 klientov. 
Z celkového počtu všetkých klientov sú 12 zamestnaní 
v bežných prevádzkach v Poprade a okolí a v našom 
zariadení zamestnávame troch, jeden je študent. 

Naše zariadenie je špecifické tým, že neposkytujeme 
iba prístrešie, stravu a sociálne poradenstvo, ale naším 
cieľom je, aby sa čo najväčší počet klientov mohol 
uplatniť v bežnom živote. Snažíme sa u nich vypesto-
vať pracovné návyky a s týmto zámerom už 9 rokov 
funguje stavebná činnosť. 

V rámci tejto prevádzky sme v roku 2015 dokon-
čili rekonštrukciu bývalej evanjelickej fary v Poprade 
- Stráže, zatepľovanie troch rodinných domov, 
pokládku zámkovej dlažby v dvoch rodinných domoch  
v Poprade, realizovali sme rekonštrukciu dvoch rodin-
ných domov v Poprade, rekonštrukciu, sanáciu omietky 
a kamennej dlažby, odvodnenie evanjelického kostola 
v Levoči a iné ,veľmi zaujímavé zákazky, spolu sa tam 
vystriedalo 18 našich klientov. 

Niekoľko chlapcov sa počas roka sporadicky vystrie-
dalo pri lesných prácach.

V roku 2015 tiež vykonávala činnosť poľnohospodár-
ska farma, na ktorej sa za rok vystriedalo spolu 15 chlap-
cov. 

Čo nám spôsobuje mierny smútok, je duchovná sta-
rostlivosť o našich chlapcov. Veríme v tomto v Božiu 
moc a Božiu milosť pre rok 2016.

Mgr. Stanislav Gurka
riaditeľ
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SED Bratislava

SED Bratislava začalo svoju činnosť 2. apríla 2013 ako 
Domov sociálnych služieb pre ľudí v seniorskom veku 
s vysokým stupňom odkázanosti. Od 1. januára 2015,  
v rámci zavedenia novely Zákona o sociálnych služ-
bách sme sa preregistrovali na Zariadenie pre seniorov.

SED Bratislava zabezpečuje služby svojim 38 klien-
tom a to cez 24 hodinovú starostlivosť o ich zdravie, 
telesnú pohodu až po duchovnú a duševnú podporu. 
Naším hlavným cieľom je zabezpečiť dôstojný život  
v bezpečnom prostredí ľuďom v starobe, aby tak mohli 
aj na sklonku života cítiť Božiu starostlivosť a lásku. 

Klientom poskytujeme rôzne terapie (muzikoterapia, 
biblioterapia, pamäťový tréning, fyzioterapia a pod.)  
a ďalšie programy ako sú rôzne kultúrne, spoločenské 
akcie, čítanie, prechádzky. S klientmi sa pracuje podľa 
vypracovaných individuálnych plánov rozvoja. Taktiež 
sa staráme o fyzické zdravie našich klientov v rámci 
možností, ktoré máme.

V zariadení máme mnohé príležitosti k duchovnej 
službe. V tomto smere sme vďační za bratov farárov, 
ktorí sa pravidelne striedajú a každý štvrtok o 10.00 hod. 
slúžia v našej kaplnke služby Božie a taktiež navštevujú 
klientov na izbách a slúžia im aj individuálne. Každý deň 
máme ráno o 9.00 hod. Biblické stíšenia pre klientov, 
ktorí majú záujem o Božie Slovo. Taktiež sme vďační 
za dobrovoľných pracovníkov z cirkevných zborov 
Dúbravka a Legionárska, ktorí nám pravidelne pomá-
hajú a venujú sa diakonickej práci tu u nás. Tešili sme 
sa, že prišli medzi nás opäť s programom mladí ľudia 
a hudobný spevokol z CZ Legionárska, priatelia z Det-
skej misie, pravidelne nám slúži s programom br. Ivan 
Valenta. Navštívili nás deti z Evanjelickej škôlky, žiaci  
z Evanjelického lýcea. Každému, kto si našiel čas a pri-
šiel sme vďační.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k tomu, že náš Domov dnes plnohodnotne 
funguje. Či už v podobe praktickej služby, darovaného 
osobného času, materiálnych, či finančných darov. 
Ďakujeme aj za modlitebnú podporu, ktorú veľmi 
cítime. 

PhDr. Beata Dobová 
riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Bratislava
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Mobil: +421 907 830 684
E-mail: dobova@sedba.sk
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915
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SED Hontianske Moravce

SED Hontianske Moravce začalo svoju činnosť  
v roku 2003 s poskytovaním sociálnych služieb, ktoré 
od svojho založenia zabezpečuje pomoc seniorom 
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. 

Od začiatku roka 2015 bolo poskytovanie služieb 
vymedzené len na služby Zariadenia pre seniorov  
s kapacitou 34 lôžok. Odborné činnosti boli zamerané 
najmä na základné sociálne poradenstvo, na pomoc 
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetro-
vateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Popri odbor-
ných činnostiach sme kládli dôraz aj na kvalitu obsluž-
ných činností v oblasti ubytovania, stravovania a upra-
tovania. V oblasti zdravotnej starostlivosti pokračovala 
spolupráca s obvodným lekárom a odbornými lekármi, 
ktorí ambulantne navštevovali našich klientov priamo 
v zariadení. Pri zhoršených zdravotných stavoch sme 
využívali služby dostupných zdravotníckych zariadení.

V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko akti-
vít v zariadení a bola poskytnutá možnosť zúčastňo-
vať sa na podujatiach organizovaných obcou, Základ-
nou školou, Základnou umeleckou školou, cirkevným 
zborom a Jednotou dôchodcov. Pri sociálnej práci  
s klientom boli využívané metódy ako činnostná tera-
pia, reminiscencia, muzikoterapia a iné. Veľký dôraz bol 
kladený na kontakt a spoluprácu s rodinami klientov. 
Pre tých, ktorí pre svoje zdravotné postihnutie nie sú 
schopní využívať služby mimo zariadenia boli sprístup-
nené kadernícke a pedikérske služby. 

Veľkou duchovnou podporou pre všetkých bola 
spolupráca s cirkevným zborom ECAV v Hontianskych 
Moravciach. Pravidelne jedenkrát v týždni sa konali 
služby Božie. Katolíckym veriacim bola poskytnutá 
možnosť zúčastniť sa jedenkrát v mesiaci svätej omše.

Našou prioritou do budúcnosti je s pomocou Božou 
pomáhať seniorom prekonávať samotu, chorobu  
a dodať im pocit istoty. 

Mgr. Jana Brunauerová
 riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Hontianske Moravce
Kostolná 292/28
962 71 Hontianske Moravce

Telefón: 045/558 39 99
Mobil: +421 902 294 388
E-mail: 
riaditelka@sedhontianskemoravce.sk
www.sedhontianskemoravce.sk
IBAN: SK63 0900 0000 0004 0025 6662
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SED Horné Saliby

SED Horné Saliby začalo svoju činnosť v roku 1996 
ako stredisko Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. 

V zariadení je 20 lôžok a klienti môžu bývať  
v jedno - a dvojlôžkových izbách, kde je im poskytnutá  
sociálna služba v zmysle Zákona o sociálnych službách 
č. 448/2008 Z.z. § 35. Klientelu tvoria klienti po dovŕ-
šení dôchodkového veku s najvyšším stupňom odkáza-
nosti na pomoc inej fyzickej osoby. Personál zariadenia 
pracuje na vysokej úrovni. Je kladený dôraz na citlivý  
a láskavý prístup ku klientom. Dôležitou súčasťou 
poskytovaných služieb je aj duchovná starostlivosť  
o klientov, ale aj zamestnancov zariadenia. Pri rôz-
nych príležitostiach sa konajú slávnostné služby Božie 
a Večera Pánova.

Zdravotná starostlivosť klientov je zabezpečená 
obvodnou lekárkou. Na odborné vyšetrenia sú klienti 
sprevádzaní s doprovodom. Na požiadanie klien-
tov zabezpečujeme aj kadernícke služby, pedikúru  
a masáže tela. V rámci integrácie klientov spolupracu-
jeme so základnými školami v Horných Salibách, mater-
skými školami, Maticou Slovenskou, miestnym CZ  
a Zariadením pre seniorov Dolné Saliby. Nezabúdame 
ani na okrúhle výročia, ktorých sa naši klienti dožívajú.

Pre skvalitnenie sociálnych služieb a spokojnosť 
klientov sme v záhrade vytvorili zelené zátišia osade-
ním lavičiek a chodníkov. Takto sa môžu klienti v zajatí 
zelene nerušene porozprávať so svojimi príbuznými. 
Na poschodí bola prerobená terasa s plynulým precho-
dom do interiéru. Tento bezbariérový prístup privítali 
všetci klienti, nielen imobilní. 

Pre lepšie plnenie nášho poslania pracovníci zariade-
nia sa celoročne zúčastňujú rôznych školení a seminá-
rov. Poskytujeme spoločné stravovanie pre dôchodcov 
z obce Horné Saliby a tiež prepravnú službu pre klien-
tov nášho zariadenia.

Naším cieľom zostáva naďalej poskytovať pokojnú 
starobu klientom, motivovať ich k zmysluplnému preží-
vaniu svojho času a dať im najavo, že sú stále potrební 
a užitoční. 

Bc. Alžbeta Kontárová
 riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horné Saliby   
925 03 Horné Saliby 505

Telefón: 031/785 23 42
Mobil: +421 903 219 389
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
IBAN: SK87 0900 0000 0000 2409 4304
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SED Komárno

SED Komárno začalo so svojou činnosťou 16. 
novembra 2007. Je poskytovateľom sociálnej služby 
formou Denného stacionára. Denný stacionár navšte-
vujú hlavne starší členovia cirkevného zboru, ktorí sú 
našimi klientami. 

V počte desať klientov sa pravidelne stretávajú v stre-
disku, kde im je poskytovaná služba za príslušný kalen-
dárny rok v plnom rozsahu. Okrem toho, že sa stretá-
vajú cez deň, kde riešia svoje problémy, nápady, kuli-
nárske majstrovstvo, vychádzky, rozprávanie rôznych 
príbehov, čítanie príhod, sa zúčastňujeme akcií, ako 
napr. Noc múzeí a rôznych iných kultúrnych podujatí, 
koncertov a muzikálov. Absolvujeme takmer všetky 
vernisáže výstav, ktoré sa otvárajú, či už v LIMES galé-
rii, v Podunajskom múzeu, v Matici slovenskej, či v Cse-
madoku. Usporiadali sme niekoľko výletov, rekonštruo-
vaná Leopoldova brána, výlet na Branč, mŕtve rameno 
Dunaja, návšteva termálneho kúpaliska.

Niektorí klienti sa spolu s cirkevným zborom zúčast-
nili projektu – TESCO 2015, čo slúžilo k potravinovej 
podpore nízkopríjmových osôb a to hlavne členov 
nášho cirkevného zboru, ako aj občanov nášho mesta. 
Na záver tohto podujatia bola pripravená kapustnica  
s posedením.

Ďalšou spoločnou akciou klientov SED a strednej 
generácie bolo predvianočné posedenie pri jedličke 
s pripravením darčekov. Toto posedenie už tradične 
patrí medzi sviatočné, príjemné posedenie. Verím, že 
aj naďalej bude SED prosperovať a pomáhať blížnym. 

Na záver sa chcem poďakovať Pánu Bohu za všetko 
doterajšie požehnanie a vedenie, personálu. Všetkým 
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom i tým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hodnotný 
chod zariadenia SED Komárno.

Ružena Majerová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno

Mobil: +421 948 099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0792 4829
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SED Košeca

SED v Košeci bolo založené 6. septembra 1996. Dňa 
1. mája 1997 bol položený základný kameň. SED bolo 
posvätené odovzdané do prevádzky 31. októbra 2003. 

V súčasnosti kapacita celého zariadenia predsta-
vuje 65 miest v prevažne jednoposteľových izbách so  
sociálnym zariadením, s prerozdelením kapacity Zaria-
denia pre seniorov 40 miest a Zariadenia opatrovateľ-
skej služby 25 miest. 

Našim klientom poskytujeme služby v plnom roz-
sahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008  
Z. z., ktoré tento zákon stanovuje. Okrem toho sú klien-
tom poskytované pedikérske, kadernícke, masérske  
a lekárske služby, rehabilitácie, cvičenia a pravidelná 
pastorácia v kresťansko - evanjelickom duchu. 

Celkovo sme v roku 2015 poskytovali služby 112 
klientom, z toho 85 ženám, celoročný priemer bol 65 
klientov. 

Priemerný vek našich obyvateľov bol 79,5 rokov, 
priemerná úhrada klientov za poskytované služby bola 
486,- EUR

V priemere sme zamestnávali 38 zamestnancov na 
plný pracovný úväzok. Z toho 32 žien a 6 mužov. Na 
dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov, 
okrem toho nám počas potreby v priebehu roka vypo-
máhali 2 dobrovoľníci, ktorí prichádzali do zariade-
nia podľa potreby, alebo pracovali pre zariadenie bez 
nároku na odmenu. 

 Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko dote-
rajšie požehnanie a vedenie. Ďakujeme personálu  
a všetkým ochotným spolupracovníkom, dobrodincom 
a sponzorom i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili  
o zdarný chod zariadenia SED v Košeci. 

Ing. Marcel Breče 
  riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Košeca
018 64 Košeca 898

Telefón: 042/ 444 15 28
Mobil: +421 918 828 515
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
www.diakoniakoseca.sk
IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372
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SED Kšinná

SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociál-
nych služieb je zariadenie rodinného typu s kapacitou  
18 klientov. Pôvodná novostavba zborového domu 
bola veľmi rozsiahla a z finančných dôvodov sa 
nemohla dokončiť. Na ústredie ED sa prihlásila  
p. Klára Medvecká z Veľkého Krtíša s mentálne postih-
nutou dcérou. Po rokovaní CZ Kšinná s vedením ED  
a za finančnej pomoci p. Medveckej sa stavba dokon-
čila.

V zariadení boli poskytnuté služby 26 klientom,  
z toho v Zariadení pre seniorov 22 klientom a v Špecia-
lizovanom zariadení 4 klientom, ktorí sú nielen telesne, 
ale aj mentálne postihnutí. Našim klientom poskytu-
jeme sociálne služby podľa zákona 448/2008 Z.z.

Prevádzku zabezpečuje 13 zamestnancov. Prevádzka 
v domove je nepretržitá s celodennou stravou, opatro-
vateľskou, zdravotnou, duchovnou a kultúrnou starost-
livosťou. Zariadenie navštevuje praktický lekár. Klien-
tom zabezpečujeme potrebné zdravotné pomôcky, 
lieky, v prípade záujmu aj nadštandardné služby: 
masáže, pedikúru, manikúru, kaderníčku. V rámci 
duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú služby Božie, 
biblické hodiny, pôstne a adventné večierne a dopo-
ludňajšie stíšenie v sieni domova. Pre klientov, ktorí sa 
nemôžu zúčastniť služieb Božích v kostole, bol namon-
tovaný rozhlasový prenos z kostola do domova.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené indi-
viduálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie: muzi-
koterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia, reminis-
cenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka pripra-
vujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpenie detí  
z MŠ, ZŠ, z detskej besiedky a folklórny súbor Bukovina.

V priebehu roka sme vykonali rekonštrukciu vyku-
rovacej sústavy, vymenili sme všetky podlahové kry-
tiny za finančnej pomoci z Medzinárodného klubu žien  
a vymaľovali celý interiér budovy.

Našim cieľom bude v ďalšom období vylepšenie  
a skvalitnenie ubytovacích podmienok pre klientov,  
a to zateplenie budovy a výmena strešnej krytiny. 

 
Ing. Jozef Hadvig

riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Kšinná
956 41 Kšinná 70
 
Telefón: 038/760 818 5-86 
Mobil: +421 903 250 245
E-mail: ddksinna@pbi.sk 
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
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SED Sazdice

SED Sazdice začalo so svojou činnosťou 1. januára 
2014. Hlavnou myšlienkou je poskytovať službu blíž-
nym, osamoteným a trpiacim, ktorí to potrebujú. V roku 
2015 sme poskytli služby pre 16 klientov v Dennom 
stacionári a pre 6 klientov bola poskytovaná terénna 
opatrovateľská služba. Klienti sú väčšinou členmi evan-
jelického cirkevného zboru. Zamestnanci sa v priebehu 
roka zúčastnili rôznych školení a odborných seminárov.

V Dennom stacionári sme poskytovali služby podľa 
plánu činností: čítanie, vychádzky, návštevy múzeí, dis-
kusie, voľná záujmová činnosť. Pri diskusiách boli zvo-
lené praktické a poučné témy, ktoré navrhovali naši 
klienti, napríklad poradenstvo pri dodržiavaní osobnej 
hygieny, ako aj stravovacích návykoch, poradenstvo pri 
vybavovaní úradných záležitostí a rôzne iné praktické 
činnosti a rady. Činnosť nového neverejného posky-
tovateľa sociálnej starostlivosti v našom regióne bola 
publikovaná v regionálnej tlači, časopise Diakonia.sk  
a v online časopisoch.

 Prvoradou úlohou nášho strediska naďalej zostáva 
získavať nových klientov pre Denný stacionár. V pláne 
máme množstvo akcií v spolupráci s inými zariade-
niami na území mesta i mimo neho.

Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré boli, môžeme len 
s vďakou vyznať, že to bol Pán Boh, ktorý túto prácu vie-
dol a požehnával.

Helena Tuhárska
správkyňa SED 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Sazdice
935 85 Sazdice 93

Mobil: +421 917 722 802
E-mail: sedsazdice@gmail.com
IBAN: SK48 0200 0000 0032 0972 6658
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SED Slatina nad Bebravou

SED „Prameň“ Slatina nad Bebravou začalo so svo-
jou činnosťou 14. januára 2013. Zariadenie tohto 
typu poskytuje starostlivosť klientom, ktorí potre-
bujú pomoc a dohľad počas dňa v ich prirodzenom  
sociálnom prostredí bez toho, aby museli pretŕhať 
svoje väzby s domovom. 

SED sídli v zrekonštruovanej budove s priestrannými 
miestnosťami, spoločenskou miestnosťou, dvoma 
oddychovými miestnosťami, jedálňou a bohoslužob-
ným priestorom. 

Klientom Denného stacionára bola aj v predchádza-
júcom kalendárnom roku poskytovaná služba podľa 
zákona 448/2008 Z. z. s denným pobytom. Zahŕňali 
sociálne poradenstvo, stravovanie a zabezpečovanie 
pracovnej terapie i záujmovú činnosť.

Okrem poskytovanej terapie a záujmovej činnosti, 
ktorá spočívala vo vytváraní drobných predmetov pre 
radosť, bola počas roka zabezpečovaná i duchovná 
služba pre klientov. V prostred pracovného týždňa sa 
klienti SED i členovia CZ zúčastňovali biblických hodín 
so štúdiom a výkladom Písma Svätého. Počas advent-
ného a pôstneho obdobia sa konali dopoludňajšie 
služby Božie, prisluhovaná bola i Večera Pánova. 

Pobyt klientom spestrili svojim vystúpením deti 
miestnej MŠ a ZŠ a ľudový súbor Podhoranček.  
V mesiaci jún v rámci projektu Deň zeme žiaci 8. a 9. 
ročníka miestnej ZŠ vyšmirgľovali a natreli oplotenie  
a bránu okolo budovy SED. V letnom období absol-
vovali v našom zariadení absolventskú prax dve štu-
dentky vysokoškolského sociálneho štúdia. 

Našou úprimnou snahou je vytvoriť v zariadení prí-
jemné prostredie a zázemie, ktoré je klientom vlastné 
a má im pripomínať domácu atmosféru s dôrazom na 
minulosť, ktorá im je vlastná. Snažíme sa ku klientom 
pristupovať s láskou a familiárne. Teší nás ich spokoj-
nosť a príjemný pocit.

Mgr. Martina Tlkancová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Slatina nad Bebravou
956 53 Slatina nad Bebravou 53

Telefón: 038/766 32 47
Mobil: +421 918 828 137
E-mail: tlkancová.m@gmail.com
IBAN: SK30 6500 0000 0000 2053 0543
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SED Sučany

SED Sučany poskytuje sociálne služby od roku 2006. 
V zariadení boli počas roka poskytnuté sociálne služby 
82 klientom. Z toho v Zariadení pre seniorov 39, v Špe-
cializovanom zariadení 34, v Domove sociálnych slu-
žieb 6, Samoplatitelia 3. Starostlivosť zabezpečovalo  
31 zamestnancov.

V priestoroch nášho zariadenia sme aj počas roku 
2015 prenajali priestory odborným lekárom, lekárni, 
ADOSu, Optike, Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Sučany a firme PMP Truck Sučany. Zariadenie i naďa-
lej ponúka pomoc v rámci humanitárnej pomoci. Ide o 
zapožičiavanie spacích vakov, či vojenského oblečenia, 
ako aj profesionálnych elektrických vysušovačov. 

Poskytovanú sociálnu službu sme sa snažili i naďa-
lej skvalitňovať pokračovaním supervízie, ako aj vzde-
lávaním prostredníctvom Centra Memory v Bratislave. 
Zamestnanci absolvovali odborný kurz Validácie pod 
vedením Márie Wirth a občianskeho združenia SPO-
ĽAH. Taktiež sme absolvovali seminár o Podmienkach 
kvality poskytovania sociálnych služieb a Tvorby indi-
viduálnych plánov. Vypočuli sme si zaujímavú a hod-
notnú prednášku o prípravkoch enterálnej výživy 
ENSURE. Praktickú prípravu jedál pripravila pani Račay-
ová zo spoločnosti ABOTT.

Popri potrebnom vzdelávaní sa o duchovné povzbu-
denie našich seniorov dôsledne a svedomito starali 
bratia farári Daniel Beňuch a Marián Krivuš. Novú silu 
a dôveru v Božiu prítomnosť mohli čerpať z Božieho 
Slova, ktoré zaznievalo počas biblických hodín a nedeľ-
ných služieb Božích.

V roku 2015 sa zintenzívnila spolupráca s Evanjelic-
kou spojenou školou v Martine. Vďaka riaditeľovi Joze-
fovi Sopoligovi a duchovnej správkyni Janky Bosákovej 
študenti školy so svojimi pedagógmi pripravili našim 
seniorom na sviatočné obdobia cirkevného roka veľmi 
pestrý program. Nikdy nechýbali ani darčeky, ktoré štu-
denti vlastnoručne pripravili.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým ochotným 
sponzorom, ktorí nám svojím finančným príspevkom, 
pomohli pri rekonštrukcii budovy. Táto časť zariadenia 
je súčasťou komplexu celej budovy. 

Za dotyk Božej ruky pri zvládnutí všetkých prekážok 
a za posilnenie v našej službe, vzdávame vďaku nebes-
kému Otcovi. 

Mgr. Lenka Taškárová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Telefón: 043/424 19 01
Mobil: +421 918 616 092 
E-mail: diakoniasucany@mail.t-com.sk
www.dobrypastier.eu
IBAN:SK48 1100 0000 0026 2902 6530
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SED Trnava

SED Trnava poskytuje sociálne služby od roku 2006.  
V zariadení sú poskytované sociálne služby 60 klien-
tom, z toho 40 klientom v Zariadení pre seniorov,  
5 klientom v Domove sociálnych služieb a 15 klientom 
v Dennom stacionári pre mladých dospelých s mentál-
nym postihnutím. 

Prevádzku zabezpečovalo v priemere 38 zamestnan-
cov. Klientom bola poskytovaná celodenná odborná 
zdravotná a sociálna starostlivosť. V rámci zdravotníc-
kej starostlivosti v zariadení pracuje 1 zdravotná ses-
tra, 16 opatrovateliek. Pravidelne zariadenie navštevuje 
praktický lekár, psychiater, geriater a psychológ. Klien-
tom zabezpečujeme potrebné zdravotnícke pomôcky, 
lieky, individuálnu liečbu BIOPTRON lampou, v prípade 
záujmu služby rehabilitačnej sestry. Klientom a rodin-
ným príslušníkom je poskytované sociálne poraden-
stvo. 

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
nedeľné služby Božie, biblická hodina, ranné zamys-
lenia, stretnutia so Spoločenstvom evanjelických žien.

Klienti majú vypracované individuálne rozvojové 
plány, ktoré zahŕňajú terapie ako biblioterapia, muziko-
terapia, arteterapia, kultúrna činnosť, ergoterapia, aro-
materapia, kanisterapia, práca s terapeutickými bábi-
kami, kognitívny tréning, zabezpečovanie sociálnej 
interakcie, mentálna stimulácia zameraná na pozor-
nosť či pamäť, pomoc pri zabezpečovaní potrieb pri 
vlastných záujmových činnostiach klientov. Klienti 
Denného stacionára pravidelne navštevujú divadelné 
predstavenia, chodia na výlety, do divadla, kina, galé-
rie, múzea .

Pre klientov počas roka pripravujeme rôzne spolo-
čenské podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinní 
príslušníci, zamestnanci a tiež klienti Denného stacio-
nára. Počas roka sme pripravili fašiangové posedenie, 
deň matiek, májovú veselicu, jarmočné posedenie, 
rôzne iné podujatia.

Mgr. Patrícia Hanzelová 
zastupujúca riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Trnava
Kalinčiakova 45
917 01 Trnava

Telefón: 033/ 554 52 08
Mobil: +421 918 828 516
E-mail: patricia.hanzelova@gmail.com
IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
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SED Veličná

SED Veličná Archa bolo zriadené v septembri 2006. 
Aktívnu činnosť Archa začala v januári 2012, a to zapo-
žičiavaním kompenzačných pomôcok. V decembri 
2014 sme sa zapojili do projektu terénna opatrovateľ-
ská práca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Do októbra 2015 sme zamestnali 12 opatrovateliek/
ov a zabezpečili starostlivosť 14 klientom. 

Hlavnou činnosťou Archy je Banka kompenzačných 
pomôcok. V roku 2015 sme zapožičaním kompenzač-
ných pomôcok poskytli pomoc 62 klientom. Obec 
Veličná a dobrovoľníci z cirkevného zboru v spolupráci 
so strediskom upravili okolie budovy Archy. Odstránilo 
sa staré oplotenie, vyčistili sa trávnaté plochy, odstrá-
nili sa staré drevené budovy. Mládežníci prispeli dobro-
voľníckou činnosťou pri úpravách priestorov v budove. 
Zapojili sme sa a podporili sme súťaž našich mladých 
dobrovoľníkov Online Cup. V kalendárnom roku 2016 
sa chceme znovu zapojiť do projektu terénna opatro-
vateľská služba. Budeme pokračovať v úpravách oko-
lia Archy a vybudujeme v spolupráci s obcou Veličná  
a dobrovoľníkmi oddychovú časť. 

Z nadobudnutých prostriedkov plánujeme zrekon-
štruovať budovu za účelom zriadenia Denného sta-
cionára a kompenzačné pomôcky presťahujeme do 
nových priestorov. 

Nech Pán Boh aj naďalej požehnáva našu prácu.
 

Mgr. Miroslava Kurišová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veličná
027 54 Veličná 108 

Mobil: +421 949 636 487
E-mail: dss.archa@gmail.com
www.archa-velicna.webnode.sk
IBAN: SK 28 7500 0000 0040 1724 2805
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SED Vranov nad Topľou

SED Vranov nad Topľou začalo svoju činnosť v roku 
2008. V Dennom stacionári poskytujeme sociálne 
služby ambulantnou formou 12 klientom, čo je aj 
kapacita nášho zariadenia. Klientom sú poskytované  
sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

Denný program klientov v zariadení sa riadi denným 
a týždenným plánom, kde každodennou súčasťou je 
ranné duchovné stíšenie. Klientom vyberáme vhodné 
terapie zamerané na rozvoj jemnej, hrubej motoriky, na 
rehabilitáciu všetkých foriem poznávacích funkcií, cvi-
čenie zmyslov, stimuláciu pamäti. V rámci pracovnej 
terapie vykonávame činnosti zamerané na osvojenie 
pracovných návykov a činností klientov pri vykonávaní 
bežných pracovných aktivít v domácnostiach. Klientov 
sa snažíme aktívne zapájať do jednotlivých činností, 
ako je napríklad vykonávanie jednoduchých pracov-
ných úkonov, umývanie a utieranie riadu, stolovanie, 
starostlivosť o kvety, starostlivosť a údržba vonkajších 
kvetinových záhonov, zametanie, upratovanie nádvo-
ria, práce zamerané na estetizáciu blízkeho prostre-
dia v areáli budovy SED. Mimo týchto aktivít v našom 
zariadení organizujeme besedy, rozhovory a poraden-
stvá na rozličné témy, ktoré zaujímajú našich klientov 
napr., ako sa správne stravovať, ako byť vitálny, správne 
dodržiavanie osobnej hygieny, a iné. Už tradične vytvá-
rame príjemnú atmosféru v rámci osláv jubileí klien-
tov, pripomíname si MDŽ, deň matiek, Jánske posede-
nie v altánku a každoročné predvianočné posedenie  
s klientmi a prizvanými hosťami. 

V našom zariadení sa nachádza aj Banka kompenzač-
ných pomôcok. Pomôcky požičiavame ľuďom, ktorí to 
potrebujú nielen z nášho mesta, ale aj širšieho okolia.

Našim poslaním do budúcnosti je s Božou pomo-
cou naďalej pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú a tak 
vedieť, že naša činnosť má zmysel.

 PaedDr. Jozef Švarbalík 
správca SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
093 01 Vranov nad Topľou

Mobil: +421 917 480 007
E-mail: diakoniavt@gmail.com
IBAN: SK90 0900 0000 0005 6140 4507
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SED Babiná

SED Považská Bystrica

Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cieľom poskytnúť telesnú a duchovnú starostlivosť seniorom. 
Za týmto účelom chceme v Babinej postaviť nové zariadenie pre seniorov. 

Stredisko Evanjelickej diakonie Považská Bystrica 
bolo zriadené dňa 29. októbra 2013. Hlavným pred-
metom činnosti poskytovanej sociálnej služby bude 
Denný stacionár pre seniorov. V priebehu roku 2015 
sa nepodarilo vybaviť potrebné povolenia a registrá-
ciu na úradoch z dôvodu náhleho úmrtia brata zboro-
vého dozorcu Miroslava Kortmana, ktorý bol poverený 
za správcu SED Považská Bystrica. Činnosť stacionára 
sa z tohto dôvodu nemohla rozbehnúť podľa našich 
predstáv.

V priebehu roka 2016 plánujeme uskutočniť všetky 
potrebné stavebné, technické, administratívne a perso-
nálne kroky tak, aby sme mohli spustiť plnú prevádzku 
strediska.

Veríme, že s Božou pomocou a v spolupráci s ústre-
dím ED ECAV, tak ako aj so zahraničnými partnermi 
budeme môcť dokončiť práce na Dennom stacionári.

Ľubomír Marcina
duchovný správca CZ ECAV Považská Bystrica

SED Horná Mičiná
Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horná Mičiná
Horná Mičiná 79
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/418 09 24
E-mail: dssmicina@post.sk
IBAN: SK75 0900 0000 0003 0404 2437

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Považská Bystrica
Školská 227/3
017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/432 19 16 
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
IBAN: SK86 0200 0000 0004 9094 5372

Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cieľom posky-
tovať sociálne služby pre seniorov.

Naša činnosť v roku 2015 bola zameraná na pomoc 
seniorom žijúcim v domácom prostredí na území Hor-
nej Mičinej, Čerína, Čačína, Dolnej Mičinej a Môlče. 
Pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc 
inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných život-
ných úkonov. Jednou z nich je dovoz teplej stravy do 
25 rodín a požičiavanie kompenzačných pomôcok,  
o ktoré je pomerne veľký záujem.

SED spolu s Ústredím ED hľadá novú skladbu posky-
tovania sociálnych služieb, ktoré budú vyhovovať aktu-
álnym potrebám seniorov v regióne.

Napriek všetkým prekážkam, ktoré musíme pre-
konávať, nás neopúšťa pozitívne myslenie a viera, že  
v budúcnosti budeme môcť naše plány zrealizovať  
a tým pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. 

Mgr. Edita Palečková
správkyňa SED
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AGAPÉ

Agapé začalo so svojou prevádzkou v septembri 
1994. Poskytuje ubytovacie a stravovacie služby počas 
seminárov a školení, prípadne len ubytovanie pre sku-
piny alebo jednotlivcom v zariadení.

V priestoroch sa konali nasledovné cirkevné akcie: 
semináre Spoločenstva evanjelických žien, vzdelávanie 
kaplánov ECAV, Ekumenické fórum žien, Diakonia EKM 
Halle, Ecumenical Youth Council in Europe, Cirkevný 
zbor z Dánska, Spolok evanjelikov v Poľsku, Internati-
onal Church Bratislava, Ekumenická pastoračná služba 
v OS a OZ SR, Evanjelické gymnázium Tisovec, Ekume-
nický biblický tábor slovenských detí z Maďarska, Zbo-
rový denný letný tábor pre deti Svätý Jur, Stretnutie 
rodákov zo Svätého Jura.

Zborové akcie – kar, krstiny, oslavy pri životných jubi-
leách a iné.

Poskytli sme služby a priestory aj pre iné organizá-
cie ako napr.: Celoštátna slovenská samospráva v Buda-
pešti, Viva Network, The Pink Cross, Apoštolská cir-
kev, Academia Istropolitana Nova, Semináre SLEA, ZŠ 
Bidovce, Saleziáni, Úsmev ako dar, Divadlo Vertigo – 
CSS Budapešť, Ulita OZ, Spolok Slovákov v Poľsku, Spo-
lok Slovákov Seged, Novobudínska slovenská samo-
správa, Mesto Svätý Jur – Svätojurské hody.

V zariadení Domu seniorov je kuchyňa, ktorú pre-
vádzkuje AGAPÉ a v nej sa pripravovala strava, nepretr-
žite po celý rok pre 32 obyvateľov, ktorí bývajú v Dome 
seniorov. Každý deň sme poskytovali obedy a večere 
pre zamestnancov v Dome seniorov.

Počas pracovných dní sme rozvážali obedy v našom 
meste priamo do domácnosti priemerne 30 dôchod-
com, ďalší chodili na obedy priamo do jedálne v zaria-
dení. Pripravovali sme obedy aj pre externých stravní-
kov.

Podobne počas pracovných dní sme dodávali stravu 
pre deti v CMŠ Betlehem. 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho pomoc a požehnanie 
našej služby, ktorú sme konali, či už počas seminárov 
alebo v Dome seniorov AGAPÉ a ďakujeme aj CZ ECAV 
Svätý Jur za dobrú spoluprácu počas celého roka.

Anna Filová
riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Telefón: 02/449 713 38
IBAN: SK74 0900 0000 0001 8007 1120
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Sociálne služby poskytované ED ECAV za rok 2015
Na základe zákona 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z. a iné

Sociálna služba a pomoc Počet klientov k 31.12.2015
Celkový počet klientov,  
ktorým boli poskytnuté 

služby za rok 2015

Domov sociálnych služieb 10 10

Zariadenie pre seniorov 205  205

Špecializované zariadenie 25 47

Zariadenie opatrovateľskej služby 25 42

Denný stacionár 66 67

Terénna opatrovateľská služba 20 20

Útulok 35 41

Domov detí 38 43

Škola Červenica 39 39

Jasle Púchov 12 14

Spolu 475 528

Na základe živnosti alebo inej formy

Druh služby Celkový počet klientov, ktorým boli  
poskytnuté služby za rok 2015

Prepravná služba 122

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 105

Jedáleň 48

Spolu 275

Prehľad počtu zamestnancov ED ECAV v roku 2015

Forma Počet

- na plný pracovný pomer 239

- polovičný pracovný pomer 4

- skrátený pracovný pomer 17

- na dohodu 29

- na základe živnosti 8

- dobrovoľníci 41

- materská dovolenka 8

Spolu 346
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Poďakovanie

•	 Pri	našej	činnosti	v	r.	2015	sme	prijímali	odbornú,	finančnú	i	materiálnu	podporu	od:
 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Wűrttemberg e.V., BRD 
 Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., BRD

•	 Okrem	toho	sme	v	r.	2015	spolupracovali	aj	so	zahraničnými	organizáciami:
 Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.BRD
 Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
 Landesjugendfarramt Dresden, BRD
 Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. Stuttgart, BRD
 Diakonie ČCE, Česká republika 
 Slezská diakonie, Česká republika
 Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
 EURODIAKONIA, Belgicko
 Cirkevný zbor Nadlak, Rumunsko
 Cirkevný zbor Slovenský Komlóš, Maďarsko
 The European Federation for Street Children (EFSC) Luxembourg

a partneri stredísk Evanjelickej diakonie.
  
•	 Medzi	najvýznamnejších	vnútroštátnych	podporovateľov	činnosti	Evanjelickej	diakonie	 

v r. 2015 patrili:
  Ministerstvo kultúry SR
 Ministerstvo obrany SR
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava
 Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
 International Women´s Club of Bratislava
 Hlavné mesto Bratislava
 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
 Lepší svet n.o.
 SANIMAT s.r.o.
 Slovenská katolícka charita
 Rozhlas a televízia Slovenska
 Tesco Stores SR a.s.

•	 Taktiež	ďakujeme	za	finančnú	i	materiálnu	podporu	vybraných	projektov	Evanjelickej	diakonie	
aj cirkevným zborom, organizáciám, rodinám, ako aj jednotlivým členom ECAV na Slovensku.

•	 V	neposlednom	rade	patrí	naše	poďakovanie	všetkým	evanjelickým	farárkam	a	farárom,	ktorí	
duchovne zaopatrujú klientov a personál v našich zariadeniach, predstaviteľom ECAV na Slo-
vensku za ústretovosť pri zabezpečovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou diakoniou  
a taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

Srdečne všetkým ďakujeme!

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA
Poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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