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Služba blížnemu

Obsah

Blíži sa koniec roka 2018 a my sme vďační Pánu
Bohu, že stál tento rok opäť verne pri nás. Sprevádzal
nás dobrými i ťažšími dňami nášho života. Podopieral nás v našej službe, ukazoval správny smer,
tíšil naše duše a liečil láskou naše mysle. Aj preto sme
sa rozhodli dvojčíslo nášho časopisu Diakonia.sk
zamerať na službu a jej kvalitu v zariadeniach. Aj na
naše strediská, hoci patria do siete kresťanských
diakonických zariadení, sa vzťahuje platná legislatíva. Nové zákony, nové normy, nové smernice,
to všetko musíme ako poskytovatelia sociálnych
služieb nielen sledovať, poznať, ale aj sa nimi riadiť.
Preto sme oslovili odborníkov, aby sme spolu
s nimi uvažovali nad tým, čo všetko je ešte len pred
nami, aké nové výzvy a úlohy nás čakajú. Odborná
príprava je dôležitá aj preto, aby sme boli kompetentní poradiť nielen našim pracovníkom v strediskách, ale aj mnohým z vás, ktorí sa na Evanjelickú
diakoniu obraciate s rôznymi žiadosťami o službu.
Letné a jesenné mesiace priniesli do života
diakonie aj veľa radosti, s ktorými sa chceme s vami
podeliť. Tešíme sa z aktivít našich stredísk, z ich
podujatí, ale aj plánov. Veríme, že Pán Boh bude
naďalej žehnať našim zariadeniam, k Jeho sláve
a k spokojnosti našich klientov. Lebo o tom je pomoc
blížnemu, o tom je diakonia. O našej ochote podať
pomocnú ruku, o našej ochote poslúžiť. Svedčí o tom
aj nedávno ukončená potravinová zbierka Tesco,
na ktorej sme sa aj my spolu so strediskami a cirkevnými zbormi podieľali. Sme radi, že tento rok sa zapojili mnohí dobrovoľníci a ukázalo sa, ako veľmi
dokáže nadchnúť človeka dobrá myšlienka, myšlienka pomoci.
Želáme vám, milí naši čitatelia, aby ste do roku
2019 vstupovali s vedomím, že Božia pomoc vás bude
sprevádzať naďalej a my v Evanjelickej diakonii sa
budeme naďalej snažiť, aby naša – ľudská pomoc vám
bola užitočná. Nech nás teda všetkých v budúcom
roku v našich životoch vedie Trojjediný Boh.
So želaním Pánom požehnaných vianočných
sviatkov za celý kolektív Ústredia Evanjelickej diakonie.
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Aj v zavádzaní štandardov
kvality túžime byť svetlom!
Zákon o sociálnych službách
zaviedol povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť
podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A. zákona o sociálnych službách, ktorá podrobne určuje kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí (dodrSzilvia Buzalová
žiavanie základných ľudských
práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky). Zavedenie, plnenie
a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej
služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania
kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia a odborného poskytovania sociálnych
služieb s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa... čítame na
stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR.
Keď sa v roku 2008 prvýkrát hovorilo o podmienkach kvality, ktoré sme si neskôr v zákone
o sociálnych službách prečítali, skupinka úprimne
slúžiacich riaditeľov našich zariadení sa potešila.
Konečne! To tu chýbalo! Vedeli sme, že našu prácu
chceme robiť čo najlepšie, že máme zodpovednosť
za zverených klientov i našich zamestnancov a štandardy kvality sme vnímali, ako možnosť posunúť
našu prácu po odbornej stránke dopredu. Neraz sme
cítili, že naša profesia sociálnych pracovníkov je
spoločensky nedocenená, a to nielen v zmysle
finančného ohodnotenia, veď Pán Boh sa o naše
potreby predsa stará!, ale najmä v zmysle pohŕdania
našou profesiou. Veď kto by už len išiel pracovať do
domova dôchodcov (pomenovanie v lepšom prípade) či do starobinca (tom horšom, srdcervúcom
pomenovaní). Veď sociálnu prácu dnes vyštuduje aj
upratovačka – často sme počuli zo strany našich
kolegov z ekonomického, právnického či technického zamerania.

Konečne! Konečne sa štandardami kvality
pozdvihne naša profesia, náš status zamestnanca
v sociálnych službách! To boli naše prvé myšlienky.
Medzitým sa zákon o sociálnych službách spolu
s prílohou o štandardoch kvality 18 x zmenil.
Neustále sa meniace zákony nás ohrozujú a brzdia
v našich dobrých úmysloch. Namiesto nádejí,
že úmerne k zvyšovaniu administratívnych, odborných a prevádzkových požiadaviek dostaneme i finančné prostriedky na ich realizáciu, sme sa dočkali
sklamania v podobe krátenia príspevkov na nami
poskytovanú sociálnu službu. Pri vypracovávaní
štandardov kvality, dokumentov postupov a metodických usmernení, by z nás mali byť odborníci
z oblasti práva, ekonómie, psychológie, pedagogiky,
mali by sme byť dobrí motivátori, učitelia, lektori,
dobrí a kvalitní manažéri. A tými by sme aj chceli byť!
Potrebujeme však na to dostatok času, dostatok
zamestnancov, materiálneho vybavenia a nemálo
financií. Ako máme motivovať zamestnancov, ktorí
sú dlhodobo podpriemerne platení k výkonom, keď
inde za rovnaký rozsah práce dostávajú mzdu
niekoľkonásobne vyššiu?
Naše zariadenia sú neverejnými poskytovateľmi, za ktorými nestojí žiadna samosprávna
inštitúcia. Za našimi zariadeniami však máme
niekoho mocnejšieho. Pána Boha! Len vďaka Nemu
a jeho pomoci už niekoľko rokov dokážeme prevádzkovať zariadenia poskytujúce sociálne služby. Veď čo
zmôže nepriateľ, nepriaznivé podmienky, keď za
nami stojí náš Hospodin! A tak isto i dnes sa s Jeho
pomocou vysporiadame aj s problémami a situáciami, ktoré prináša zavádzanie podmienok kvality
do zariadení sociálnych služieb. Na druhej strane nás
Pán Boh vyzýva aj k boju za spravodlivosť, a tak sa
pýtame, či zákonodarcovia vidia naše potreby? Naše
zariadenia sú kapacitne menšie, a teda aj s menším
počtom zamestnancov, ale s rovnako veľkou administratívnou agendou. Menšia kapacita znamená aj
menší obnos financií, z ktorých už nezostáva na
zakúpenie si „hotovej“ príručky kvality. Podstatná
časť našich zamestnancov je v priamom kontakte
s klientom, pri uspokojovaní jeho potrieb a na agendu
štandardov kvality tak zostáva jeden, maximálne
dvaja zamestnanci. V súčasnosti zápasíme o každého
zamestnanca, rovnako ako aj iní poskytovatelia
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sociálnych služieb. A zápasíme už nielen o dobrého
zamestnanca, ale o akéhokoľvek zamestnanca, do
ktorého musíme následne vkladať množstvo energie,
aby sme mohli poskytnúť kvalitnú a bezpečnú
sociálnu službu. A ako naplniť všetky podmienky
kvality v dennom stacionári, kde máme tak malý
počet zamestnancov? Samozrejme aj v našich zariadeniach sa polemizuje o tom, či napĺňanie podmienok
kvality v takom rozmere, ako to zákon žiada, bude
skutočne zvyšovaním kvality, ktoré pocíti samotný
klient. Musíme sa preto naučiť vnímať a nazerať na
požadovanú dokumentáciu, ako nielen na administratívnu záťaž, ale i na našu ochranu pred možnými sťažnosťami zo strany klientov či ich rodinných
príslušníkov.
A tak, keď sa nemôžeme oprieť o stálosť
a spravodlivosť legislatívnych predpisov, máme
možnosť oprieť sa o nášho nebeského Otca. Všetko
môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje! A tak aj
Evanjelická diakonia pracuje na zavádzaní podmienok kvality do svojich zariadení sociálnych služieb,
ktorým dáva pečať kresťanských hodnôt. Máme pred
sebou veľký pomyselný kopec, ale ako rodina
kresťanských poskytovateľov si navzájom pomáhame. Spoločne znášame bremená jeden druhého,
svedomito pracujeme a v zmysle podobenstva
o údoch cirkvi, každý pracujeme na štandardoch
kvality v tej oblasti, v ktorej nás Pán Boh štedro
požehnal.
Veríme, že výsledkom nášho úsilia budú reálne
zavedené podmienky kvality v našich sociálnych
službách, v ktorých sa naši klienti budú cítiť dobre
a bezpečne, a ku ktorým sa radostne prizná sám
Hospodin.
PhDr. Szilvia Buzalová
Referát služieb ÚED

Podobenstvo o kvalite
Predstavme si pomyselnú ulicu v niektorom
našom meste alebo obci. V našej predstavivosti
pokračujme a identifikujme minimálne tri stavby
rodinných domov stojacich vedľa seba. Jedna je
luxusná vila, vedľa nej je na súčasné pomery štandardný rodinný dom, a do tretice, na konci ulice stojí
starý rodinný domček z polovice minulého storočia.

Obyvatelia všetkých troch
rodinných domov žijú
šťastný rodinný život, sú
spokojní, majú ambíciu
zveľaďovať svoje vzťahy,
majetok, spoločenské postavenie a rodinné zázemie
v miere, ktorá odpovedá ich
štýlu života, peňaženke,
okolnostiam naprojektovaMonika Gibalová
nej schéme, alebo životnej
filozofii. Všetky tri rodiny
sú na svoje pomery s kvalitou svojho života spokojné,
označujú ju ako naplnenú, aj keď v možnom
„zhmotnení“ odlišnú a vzájomne neporovnateľnú.
Nik od nich nežiada, aby sa snažili o identickú
kvalitu života bez ohľadu na ich východiská a predpoklady, pretože by to bolo nielen smiešne, neuskutočniteľné, neakceptovateľné, ale aj hlúpe.
Navonok sa delia o tie isté dobrá. Majú perfektnú cestu, čisté prostredie, zabezpečenú vonkajšiu
ochranu verejným kamerovým systémom, a všetky
ostatné služby zabezpečené z verejných zdrojov
napriek tomu, že ich príspevok do verejných zdrojov
formou daní je odlišný.
Tento obraz ma napadá, ak uvažujem o legislatívnych podmienkach implementácie kvality do
zariadení poskytujúcich sociálne služby. Možno si
poviete, že toto podobenstvo má trhliny, je príliš
zjednodušené. Iste, ale je pre mňa základnou premisou k úsudku, v čom je podstatný problém neaplikovateľnosti a nerealizovateľnosti implementácie
Prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách do praxe
a života zariadení poskytujúcich sociálne služby tak,
a v takej miere, ako mal úmysel navrhovateľ zákona.
Ak vychádzam z predpokladu, že skvalitňovať
môžeme len niečo, čo má dané jasné východiská
a pravidlá smerujúce k vylepšeniu, potom musím
konštatovať, že zákon o sociálnych službách ako
legislatívna norma, ktorá by mala byť základným
kameňom fungovania sociálnych služieb je nekompatibilná s požiadavkou kvality naformulovanou
v Prílohe č. 2 zákona, nehovoriac o tom, že je v rozpore so serióznou snahou o kvalitu.
Základný nedostatok zákona je v tom,
že nedefinuje ten istý druh služby do rôznych
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kategórií kvality, pričom každá kategória by spĺňala
úroveň požadovanej kvality. Každá kategória kvality
v rovnakej službe by bola financovaná rozdielnym
príspevkom z verejných zdrojov, a logicky by bola
rozdielna aj cena úhrady za sociálnu službu. Vytvorili by sa tak legislatívne podmienky na skutočný
slobodný výber poskytovateľa služby, pretože by si
občan odkázaný na pomoc vybral poskytovateľa
a sociálnu službu v kvalite, za cenu zodpovedajúcu
tejto kvalite a svojim možnostiam. Navyše, tak ako
v podobenstve o troch domoch, by to bol spokojný
prijímateľ sociálnej služby s otvorenou možnosťou
rozvíjať svoju identitu a integritu.
Taká zmena základnej paradigmy zákona
o sociálnych službách by podmienila aj:
• zmenu pravidiel financovania sociálnych
služieb na adresnejšie, efektívnejšie, solidárnejšie, a spravodlivejšie voči všetkým
poskytovateľom,
• formulovanie jednoduchších, jasných, aplikovateľných, merateľných pravidiel podmienok kvality s implementačným výsledkom a neustálym zlepšovaním,
• motiváciu zvyšovania odbornosti pracovníkov,
• zníženie byrokracie,
• väčší priestor pre priamu činnosť s prijímateľom sociálnych služieb,
• priaznivejšiu akceptáciu implementácie
kvality u zriaďovateľov sociálnych služieb
ako hodnoty, ktorá sa podpisuje pod prosperitu.
To, že zákon o sociálnych službách je vo svojich
ustanoveniach protirečivý, a sám fauluje kvalitu,
je markantné v porovnaniach ustanovení paragrafov 6, 8 a 75 zákona. Paragraf 6 definuje pre občana
právo výberu sociálnej služby a právo výberu
poskytovateľa sociálnej služby.
Paragraf 8 zákona ukladá podľa druhu služby
a kompetencií obciam a samosprávnym krajom poskytnúť, alebo zabezpečiť danú sociálnu službu občanovi na základe slobodného výberu. Ten istý zákon
v paragrafe 75 už, ale samosprávnym krajom a obciam dáva „voľnú kartu“ v rozhodovaní podporiť

finančne neverejného poskytovateľa sociálnych
služieb, ktorého si občan slobodne vybral. Podľa
tohto ustanovenia zákona si totiž nie občan, ale obec
a samosprávny kraj vyberá, či požiada poskytovateľa
o službu pre občana. S požiadavkou o poskytovanie
služby prichádza aj finančná podpora. Ak nepríde od
samospráv požiadavka o poskytovanie služby k neverejnému poskytovateľovi, a občan odkázaný na
pomoc trvá na svojej voľbe, musí načrieť hlboko do
svojej peňaženky. Zákon takého občana, ktorý je
„rovný pred zákonom“, núti si zaplatiť za právo
slobodne vybrať službu.
V prípade, ak nemá také finančné zázemie,
rýchlo zabudne na právo slobody výberu poskytovateľa, a podriadi sa distribučnej mašinérii voľných
kapacít, so zakotvením v zariadení, ktoré si nevybral,
a v ktorom ako prvú informáciu v „kolotoči kvality“
dostane poučenie o svojich právach v zmysle Prílohy
č. 2 zákona o sociálnych službách:
„A. Podmienky kvality poskytovanej sociálnej
služby, 1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody, Štandard: Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami,
prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí,
ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.“
Podobných paradoxov je v zákone o sociálnych
službách niekoľko. Aj keď zmena zákona v prospech
lepšie nastavených podmienok sa ukazuje nateraz
neaktuálna a politicky nepriechodná, aspoň solídna
a hlavne zverejnená analýza podmienok kvality so
samotným zákonom o sociálnych službách by ukázala slabé miesta právneho predpisu, a možno by
kompetentných inšpirovala zamyslieť sa nad jeho
zmenou skôr, ako budú poskytovatelia sociálnych
služieb vystavení konfrontácii možného subjektívneho hodnotenia kvality vo svojich zariadeniach.
Kritické postoje mnohých poskytovateľov
sociálnych služieb k zákonnej povinnosti tvorby
a implementácie kvality v sociálnych službách
zaznievajú aj na základe týchto protirečení v zákone.
Napriek výhradám treba oceniť prístup posky-
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tovateľov k spracovaniu a implementácii kvality,
ktorým sledujú cieľ úsilia, a to splnenie legislatívnych
podmienok nakoľko je to možné, a úspešný proces
hodnotenia kvality bez prehnaného a nekritického
absolutizovania technického procesu prípravy
podmienok kvality v poskytovaných sociálnych
službách.

zo štatutárov a hovorcov SOCIOFÓRA – Nezávislej
platformy MNO a úzko spolupracuje aj s inými
mimovládnymi organizáciami v sociálnej oblasti.
Pôsobí tiež ako poradkyňa podpredsedníčky NR SR
Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Oslovili sme ju, aby sme
spoločne uvažovali nad témou štandardov kvality
v sociálnych službách.

PhDr. Monika Gibalová, PhD.
riaditeľka úradu advokácie a strategických partnerstiev,
poverená spracovaním metodiky a riadením implementácie kvality
v Spišskej katolíckej charite

V čom vidíte pozitívny prínos štandardov kvality
pre poskytovanie sociálnych služieb?

Profil
PhDr. Monika Gibalová, PhD. je riaditeľka
úradu advokácie a strategických partnerstiev, poverená spracovaním metodiky a riadením implementácie kvality v Spišskej katolíckej charite.
Vyštudovala katolícku teológiu a sociálnu
prácu. Od roku 2000 pracuje v Spišskej katolíckej
charite s prestávkou v rokoch 2006 – 2016, kedy bola
uvoľnená vykonávať mandát poslankyne NR SR.
Počas troch volebných období bola členkou Výboru
NR SR pre sociálne veci.
V roku 2010 úspešne zastupovala skupinu
poslancov NR SR pred Ústavným súdom SR v podaní
o nesúlad zákona o sociálnych službách s Ústavou
SR.

Štandardy kvality
v sociálnych službách
Mgr. Lýdia Brichtová,
PhD., povolaním právnička, s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v odbore
sociálna práca, takmer
25 rokov pôsobila v problematike sociálnej ochrany
pre rôzne znevýhodnené
cieľové skupiny so zameraním na koncepčnú a legislatívnu činnosť. Je jednou

Možno by sme mohli hneď na začiatok uviesť,
že ak chceme hovoriť o kvalite poskytovania sociálnych služieb v SR, mali by sme používať pojem „podmienky kvality“, nakoľko pojem „štandardy“ kvality
nevystihuje komplexne celý systém kvality sociálnych služieb. Štandard je len jedným z pojmov celého
systému kvality, ktorý je upravený v slovenskej legislatíve, a to v zákone o sociálnych službách. Inak
dochádza k opomenutiu ostatných pojmov úzko
súvisiacich s kvalitou sociálnych služieb, ktorými sú
oblasť, kritérium a indikátor. Rozumiem však tomu,
že v laickej, ako aj v odbornej verejnosti je zaužívaný
takýto „skrátený“ názov podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
Legislatívne ukotvenie podmienok kvality
v sociálnych službách považujem za mimoriadne
významné, lebo sme ako spoločnosť dali na známosť,
čo očakávame od poskytovateľov sociálnych služieb,
stanovili sme si určitú latku, úroveň, hodnoty, ak
chcete normy, ktoré by poskytovatelia sociálnych
služieb mali dodržiavať, ak chcú, aby sa ich klientom
poskytovala kvalitná sociálna služba. Nemalo by
však ísť len o administratívne / formálne dodržiavanie tzv. požiadaviek zakotvených v zákone. Za
dôležité považujem, aby sa všetko to, čo robíme, čo
poskytujeme, ako sa správame ako zamestnanci,
odzrkadlilo predovšetkým na spokojnosti našich
klientov, na rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, ich
individuálnych potrieb, aby sme ich chápali a akceptovali takých akých sú, aby sme ich nediskriminovali a pod.
V čom vidíte úskalia štandardov kvality?

Lýdia Brichtová

Myslím si, že tým, že sme neustále legislatívne
odsúvali realizáciu hodnotenia podmienok kvality,
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mnohí poskytovatelia sa roky domnievali, že podmienky kvality nie sú pre nich záväzné. Opak je však
pravdou; už v čase, keď boli s účinnosťou od 1. 1. 2009
v zákone o sociálnych službách upravené len rámcové podmienky kvality (bez štandardov a indikátorov), boli poskytovatelia povinní napĺňať podmienky
kvality. Lebo aj v tom čase, ich právnym ukotvením,
bol vyjadrený verejný záujem, ako majú sociálne
služby „vyzerať“. Mnohí poskytovatelia vyčkávali
a niektorí sú teraz zhrození, ako majú za taký krátky
čas splniť všetky podmienky. Na druhej strane si tiež
uvedomujem, že od roku 2009, ale aj od roku 2014,
sa mnoho vecí zmenilo, máme v tejto oblasti viacej
skúseností, poznatkov, a to aj z Českej republiky,
a tak si viem predstaviť už aj nové, iné nastavenie
podmienok kvality sociálnych služieb v SR, možno aj
menej administratívne náročné.
Čo si myslíte, ako budú vyzerať v praxi návštevy
hodnotiteľov kvality sociálnych služieb?
Je veľmi ťažké na túto otázku odpovedať,
ale skúsim to, som optimistka. Ide o novú odbornú
oblasť v systéme sociálnych služieb, ktorá sa v SR len
začína formovať, a preto bude veľmi dôležité, aby
získali budúci hodnotitelia potrebné vedomosti
a zručnosti aj v rámci Národného projektu „Podpora
zavedenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb“. Lebo času už nemáme
veľa, hodnotiť začíname od 1.9.2019. Pevne verím,
že hodnotenie podmienok kvality budú vykonávať
mimoriadne zdatní profesionáli s dostatočnou
praxou v hodnotiacej oblasti, a že si hodnotitelia –
štátni zamestnanci MPSVR budú prizývať na každé
hodnotenie čo najviac hodnotiteľov-odborníkov
z praxe. Určitou zárukou toho, aby sa hodnotenie
podmienok kvality nezvrhlo len na „kontrolu“,
by mal byť aj samostatný útvar, ktorý sa kreuje v súčasnosti na MPSVR. Ak to tak bude, nemusia sa poskytovatelia obávať hodnotenia, mnohí sa totiž už
dnes obávajú, pretože hodnotenie podmienok kvality
bude nielen posúdením reálneho stavu poskytovanej
sociálnej služby, ale aj prínosom a podporou pre
poskytovateľov s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania sociálnej služby, a tým aj kvality života ich
klientov.
Eva Bachletová
publicistka a spisovateľka

Služba v rôznych podobách
Vo všetkom som vám
ukázal príklad, že tak musíme
pracovať a ujímať sa slabých
a pamätať na slová Pána Ježiša;
veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.
(Sk 20, 35)
V rôznych životných
situáciách nachádzame rôzne oporné body. Jedným
z oporných bodov pre kaKatarína Šoltésová
pitána lode, ktorá sa plaví
na mori, najmä v čase búrky či v iných nebezpečných
situáciách alebo oblastiach, je maják. Vysiela lúče
svetla na veľké vzdialenosti a upozorňuje lode na
pevninu či na skaliská. Veľakrát taký maják zachránil mnoho životov. Život človeka sa tiež častokrát
nachádza v rôznych ťažkých životných situáciách,
v búrkach, v ktorých potrebujeme oporu, náš osobný
maják. A my ho máme! Pán Ježiš Kristus je našim
majákom!
Kristína Royová v jednej zo svojich piesní to
krásne vyjadrila slovami: „Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš? Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady
skrýš? Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.“ ES 520.
Pán Ježiš Kristus je záchranca mnohých životov. On je našou oporou, našou živou vodou na vyprahnutej púšti. On je našou nádejou, keď sme zúfalí.
On je svetlom v našich čiernych dňoch. On je našim
záchrancom a pomocou v trápení. Ale tam to nekončí. Nie nadarmo sa voláme kresťania, Kristovci,
svedkovia i prijímatelia Jeho požehnania. Sme
nástrojom a máme nástroje, ktorými môžeme, ba
máme ďalej odovzdávať to svetlo majáka.
Jedným z efektívnych nástrojov šírenia svetla,
nádeje prostredníctvom praktickej pomoci je diakonia. Má to už v samotnom názve. Znamená služba,
pomoc. Ujímať sa slabých, núdznych, tých, ktorí sa
práve ocitli v náročných okolnostiach a potrebujú
pomoc, potrebujú maják. Diakonická práca, pomoc
v rôznych podobách sprevádza život cirkvi, resp.
cirkevných zborov od jej prvopočiatku. Medzi
kresťanmi vždy bolo a je veľmi zreteľné a bez nejakej
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diskusie či potrebných argumentov jasné, že pomáhať núdznym je dôležité a potrebné. Samotný Pán
Ježiš Kristus nám ukázal príklad ako bezpodmienečne milovať našich blížnych, veď On povedal:
Blahoslavenejšie je dávať ako brať (Sk 20, 35).
A pod slovom „dávať“ si môžeme doplniť to, čo je
práve v tej chvíli a situácii človeka dôležité: lásku,
úsmev, modlitby, materiálne potreby, svoj čas, svoju
prítomnosť, financie,... .
Ako v minulosti, tak aj dnes, podstata diakonickej práce, t.j. služba blížnemu, ktorý sa ocitol v núdzi, zostala nezmenená. Výrazne sa však zmenilo,
kto a kde môže diakonickú prácu vykonávať. Na jednej strane zostala dobrovoľnícka báza ako jeden zo
základných pilierov práci v cirkvi. Na druhej strane
však vznikol sociálny systém a sociálne služby, ktoré
sú štátom danými zákonmi regulované. Tieto zákony
upravujú čo všetko je potrebné mať a spĺňať, aby sa
mohla pomoc definovaná ako sociálne služby
poskytovať.
Tak ako nám Pán Boh dal návod ako a s akým
postojom slúžiť a pomáhať, tak ako nám dal nástroje
na to, aby sme mohli pomáhať, tak máme nástroje aj
na to, ako túto pomoc vylepšovať a spraviť viac
efektívnejšou. Inými slovami, ako ju skvalitniť.
Pretože pomoc je len vtedy efektívna, keď je trefná,
keď zasiahne presne tam, a presne takým spôsobom
ako si to situácia vyžaduje. Kvalita služieb, kvalita
pomoci je ďalším dôležitým nástrojom, ktorý máme
k dispozícii. Môže priniesť svetlo, oporu, a môže
otvoriť viaceré „zamknuté dvere“ problémov či
ťažkostí, ktorým ľudia musia čeliť.
Búrky života tu budú vždy. Vždy sa s nimi
budeme musieť nejakým spôsobom vyrovnať,
či nájsť cestu von. V takýchto chvíľach nezabúdajme,
že máme svetlo toho najlepšieho majáka. A nezabúdajme, že môžeme byť nástrojom a používať nástroj,
ktorý toto svetlo a nádej môže šíriť ďalej.

Zo života Ústredia ED
Trh dobrovoľníctva
Evanjelické lýceum v Bratislave v spolupráci
s Bratislavským dobrovoľníckym centrom zorganizovalo dňa 17. októbra 2018 trh dobrovoľníctva.

Diakonia na trhu dobrovoľníctva

Zúčastnilo sa na ňom viacero organizácií ponúkajúcich dobrovoľnícku činnosť, a to: Amnesty International, Mladíinfo, Iuventa, Inex, Pre stredoškolákov,
Fortunáčik, Komunitné centrum Mareena a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku. Študenti Evanjelického lýcea si najprv vypočuli od zástupcov Bratislavského dobrovoľníckeho centra dôležité informácie o dobrovoľníctve, ktoré potrebujú vedieť
predtým, ako sa rozhodnú stať sa dobrovoľníkmi.

Katarína Šoltésová
Referát Zborovej diakonie ÚED

Nádejní dobrovoľníci

Následne, každá zúčastnená organizácia predstavila
svoju činnosť a možnosti dobrovoľníckych aktivít,
do ktorých sa môžu študenti zapojiť. Nakoniec bol
vytvorený priestor na to, aby sa študenti osobne po-
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rozprávali so zástupcami organizácií alebo si zobrali
letáčiky s bližšími informáciami o ponúkaných
dobrovoľníckych činnostiach a možnostiach.
Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa tohto
inšpiratívneho podujatia.

večera bola pracovníčka Evanjelickej diakonie,
Katarína Šoltésová. V úvode večera domáca farárka,
Anna Velebírová, predstavila účastníkom stretnutia
doterajšie aktivity členov zboru v diakonickej službe.

Katarína Šoltésová
Referát Zborovej diakonie ÚED

Reformačný týždeň
v Bardejove
V cirkevnom zbore Bardejov si zvykneme
v niektorých rokoch Pamiatku reformácie pripomenúť reformačným týždňom. Počas siedmych dní sa
venujeme rôznym témam, oblastiam služby v cirkvi.
Tohto roku sme v rámci programu venovali priestor
témam: Reformácia vo filme, Osmičkové roky,
Ježišov vzťah k Otcovi, Po stopách reformácie.
V piatok prišla na rad téma Zborovej diakonie. Pestrý
program týždňa motivoval každý deň niekoľko
desiatok účastníkov počúvať svedectvá, vnímať
výzvy, zdieľať skúsenosti viery. Týždeň vrcholil
seniorálnym evanjelizačným stretnutím v Mokroluhu za účasti 250 prítomných z viacerých zborov
seniorátu.

Prednáška o Zborovej diakonii

Piatkové stretnutie

V ďalšom pokračovaní programu sestra Katarína Šoltésová postupne predstavila rôzne formy
služby zborovej diakonie, ako sa táto práca v uplynulých rokoch rozvinula vo viacerých cirkevných
zboroch ECAV. Priblížila účastníkom stretnutia
mnohé dobré skúsenosti z návštevnej služby,
zborových stacionárov pre seniorov, či iných foriem
služby blížnym. Predstavila aj možnosť inštitucionálnej služby v zariadeniach pre seniorov, aké v
našej cirkvi úspešne slúžia svojmu účelu vo viacerých
zboroch.
Službu sestry Kataríny Šoltésovej sme radi
uvítali. S vďakou sme si spomenuli aj na predchádzajúce aktivity sestry Zuzany Kolárovskej v spolupráci so sestrami diakonisami z Nemecka. Podobné
stretnutia vedia byť dobrým štartovacím momentom
pre ľudí, ktorí na príklade iných služobníkov môžu
pocítiť túžbu zaradiť sa do okruhu spolupracovníkov
zborovej diakonie. Služba lásky je predsa jedným
z najlepších spôsobov misie.

Piatkové stretnutie 26. októbra 2018 v Bardejove malo za cieľ pozvať členov zboru k aktívnej
službe v práci zborovej diakonie. Hlavným hosťom

Ján Velebír
zborový farár CZ ECAV Bardejov
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Najväčšia potravinová zbierka
na Slovensku opäť prekonala
rekord
Vďaka zákazníkom Tesca, dobrovoľníkom a zapojeným organizáciám sa podarilo v predajniach
reťazca vyzbierať rekordných 147 ton potravín a drogériového tovaru v hodnote 210-tisíc eur na pomoc
ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Od
štvrtka 22. do soboty 24. novembra 2018 totiž
spoločnosť Tesco uskutočnila už šiestu Potravinovú
zbierku spolu s Potravinovou bankou Slovenska,
Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko,
Evanjelickou diakoniou ECAV Slovensko a OZ
Vagus. Spoločnosť Tesco navýšila hodnotu darov
o 20 %, a tak pred tohtoročnými Vianocami venuje
zapojeným charitatívnym organizáciám navyše
42-tisíc eur.
Na Slovensku prebiehala Potravinová zbierka
v 113 obchodoch, čo je o deväť obchodov viac ako
minulý rok, a tak oproti minulému roku darovali
zákazníci Tesca pre ľudí v núdzi o 37 ton potravín
viac. Dobrovoľníci z charitatívnych organizácií,
ale aj zamestnanci spoločnosti Tesco, sa tiež aktívne
zapojili do Potravinovej zbierky a pomáhali zákazníkom vyberať tovar vhodný na darovanie.
„Počas troch dní sa spoločnosti Tesco na Slovensku
podarilo vďaka zákazníkom a zapojeným dobrovoľníkom
vyzbierať 147 ton potravín a drogériového tovaru v hodnote 210-tisíc eur. Okrem toho, naša spoločnosť pravidelne navyšuje pomoc sumou vo výše 20 % hodnoty vyzbieraných potravín. V tomto roku podporíme zapojené charitatívne organizácie sumou 42-tisíc eur. Všetkým dobrovoľníkom a našim zákazníkom, ktorí prispeli, patrí veľké
poďakovanie. Vďaka nim môžu charitatívne organizácie
pripraviť krajšie Vianoce mnohým ľuďom po celom
Slovensku,“ povedala Veronika Bush, riaditeľka
komunikačného oddelenia na Slovensku. Pred realizáciou najväčšej Potravinovej zbierky v obchodoch
zorganizovalo Tesco aj zbierku od dodávateľov,
do ktorej sa zapojili tri spoločnosti, ktoré spolu
darovali navyše 750 kg svojich produktov.
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Evanjelická diakonia ECAV tento rok opäť
pomáhala pri zbierke prostredníctvom cirkevných
zborov ECAV Banská Štiavnica, Bardejov, Brezová
pod Bradlom, Košice, Kráľovský Chlmec, Myjava
Pliešovce, Senica, Stará Turá, Sládkovičovo, ako aj
stredísk evanjelickej diakonie Bratislava, Chmeľov,
Komárno, Košeca, Kšinná, Skalica, Vranov nad Topľou. Do pomoci sa zapojilo aj zariadenie pre seniorov v Gabčíkove.

Dobrovoľníci z Evanjelickej spojenej školy Prešov

Dobrovoľníci z Gymnázia Cyrila Daxnera z Vranova n Topľou.

Tím košeckej diakonie

Ďakujeme všetkým cirkevným zborom ECAV,
strediskám evanjelickej diakonie, obetavým dobrovoľníkom a ďalším spolupracujúcim organizáciám
Evanjelickej diakonie, ktorí v obchodných prevádzkach Tesco zbierali zakúpený tovar. Hodnota vyzbieraného tovaru prostredníctvom Evanjelickej diakonie je tento rok celkom 37 200,55 € a celková hmotnosť
darovaného tovaru je 27 604,04 kg.
Vďaka vám môžeme rozdeliť potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, ľuďom bez domova, opusteným
matkám s deťmi a sociálne slabým rodinám.
Ďakujeme!
Dobrovoľníci z CZ ECAV Sládkovičovo
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Cesta nádeje - vízia služby,
ktorú konáme
Začalo
to modlitbami - aby
Pán Boh
ukázal, otvoril srdcia,
otvoril dvere, pridal
ochotných
Príhovor Jána Gaspera
ľudí ... Išli
sme do neznáma, išli sme do novej služby - s nádejou.
Nemali sme ani jedného zamestnaného človeka. Mali
sme len túžbu, aby Pán Boh použil naše dary,
schopnosti a skúsenosti pri poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby. Nevedeli sme však, že ochotných opatrovateliek bude viac z katolíckej ako
z evanjelickej cirkvi. Nevedeli sme to, ale prijali sme
to, ako tú cestu nádeje. Pred 15 rokmi sme si nevedeli predstaviť, že raz budeme mať zamestnaných
50 opatrovateliek a opatrovateľov. Dnes máme nádej, že viacerým z tých, ktorí u nás pracujú už veľa
rokov, kontakt s evanjelickou cirkvou priniesol požehnanie a duchovné obohatenie. Rodiny, ktoré sa
na nás obracajú so žiadosťou o opatrovateľskú službu, prichádzajú väčšinou vo chvíli, keď to už sami
nevedia alebo nevládzu ďalej zvládnuť. A preto
v službe zborovej diakonie vidia – nádej! Naše
opatrovateľky a opatrovateľov vedieme a povzbudzujeme k tomu, aby do týchto domácností prinášali
predovšetkým lásku Pána Ježiša. Lebo tam, kde prichádza Pán Ježiš, tam prichádza nádej. Po 15 rokoch
sme vďační Pánu Bohu za viac ako 500 ľudí, ktorým
sme mohli poskytnúť spolu viac ako 640.000 hodín
starostlivosti a aj takto im pomôcť vytrvať v ich životných zápasoch až do konca. Tou najdôležitejšou
úlohou, ktorou nás Pán Boh ako svoje deti poveruje,
je naša príprava na smrť– príprava seba samých,
ale aj ľudí okolo nás na stretnutie s Ním ako s nebeským Otcom vo večnosti. Nádej večnosti sa usilujeme iným ľuďom sprostredkovať najmä v rámci
návštevnej služby. Za ostatných šesť rokov sme
uskutočnili takmer 800 návštev u klientov domácej

opatrovateľskej služby, členov oboch cirkevných
zborov ECAV v Košiciach a ďalších, ktorí vyjadrili
potrebu alebo záujem.
Dnes sú naše srdcia naplnené vďačnosťou voči
Pánu Bohu za nádej, v ktorej sme mohli počas doterajších rokov služby spoločne kráčať. Našu veľkú
vďačnosť za 15 ročné Božie vedenie pri našej službe
sme si pripomenuli aj slávnostnými službami Božími
11. novembra 2018 v novopostavenom evanjelickom
kostole v cirkevnom zbore Košice - Terasa, na ktorom
sa nám prihovorili aj vzácni hostia zo Slovenska, Ján
Gasper, poverený riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie so sídlom v Bratislave, i zo zahraničia, Miriam
Szőkeová, koordinátorka duchovnej služby v Sliezskej diakonii so sídlom v Českom Tešíne a Øivind
Augland, evanjelický farár a zakladateľ cirkevných
zborov z Nórska.
Očakávame v modlitbách a s nádejou, že naša
cesta bude pokračovať aj začiatkom niečoho nového,
čoho je v súčasnosti v Košiciach nedostatok. V roku
2017 začala rekonštrukcia priestorov, hľadanie finančných prostriedkov a príprava ľudských zdrojov pre

Detský spevokol Muškátiky

rozšírenie našej činnosti – zriadenie špecializovaného
zariadenia v ambulantnej forme pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demenciou rôznej etiológie. Zostávame v nádeji, že Ten, ktorý počal pred 15 rokmi prostredníctvom Cesty nádeje dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša
(podľa Filipským 1:6).
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Individuálne plánovanie
a sociálne služby
V utorok, 13. novembra, sa v priestoroch SED
Bratislava konal odborný seminár na tému Inviduálneho plánovania, ktorý pripravilo Ústredie Evanjelickej diakonie Bratislava. Cieľom odborného seminára bolo uviesť sociálnych pracovníkov, vedúce sestry, riaditeľov a správcov zariadení, do problematiky
Individuálne plánovanie, ktorá je súčasťou problematiky systému kvality a manažérstva kvality sociálnych služieb. Na začiatku seminára nás privítal Ján
Gasper, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie
ECAV na Slovensku, pokračovali sme ranným stíšením pri Božom slove a piesňami z Evanjelického
spevníka. Veľmi si vážime, že sme boli pozvaní
na odborný seminár a tak sa mohli stretnúť a vymeniť si skúsenosti s kolegami zo sociálnej sféry.

odborného seminára. Bol to plnohodnotne prežitý
čas. Dúfame, že tento seminár nebol posledným
a čoskoro sa budeme môcť zúčastniť ďalšieho
vzdelávania.
Hilda Gönczöl Tóthová
riaditeľka zariadenia sociálnych služieb TIMOTEUS

Vy ste svetlo sveta
Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) po prvýkrát udelilo cenu „Vy ste svetlo sveta“. Za významný
dlhoročný prínos pri vnášaní kresťanských hodnôt
do spoločnosti ju získali štyria laureáti. Cenu
dostali Terézia Lenczová, čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu (SSR), poslankyňa
Európskeho parlamentu a súčasná predsedníčka SSR

Privítanie Ján Gasper

Laureátky

Ocenili sme vysokú odbornosť prednášajúcej,
ale aj jej bohaté praktické skúsenosti. Účastníci seminára sa tak mohli v rámci Individuálneho plánovania (IP) dozvedieť bližšie o kritériách – postupoch
a pravidlách práce s klientami; zásadách – identifikácii individuálnych potrieb, cieľoch, plánoch činností a ich hodnotenie; kompetenciách kľúčového
pracovníka, potrebe interdisciplinárneho tímu a cieľoch spolupráce; metódach a technikách. Veľkým prínosom seminára bolo uvedenie príkladov z praxe na
každú z prezentovaných kľúčových oblastí.
Na záver by sme chceli aj touto formou poďakovať všetkým kompetentným za zorganizovanie

Anna Záborská, Katarína Hulmanová, bývalá
predsedníčka FKI a in memoriam Ladislav Lencz,
manžel Terézie. Na slávnosti, ktorá sa konala v pondelok 19. novembra 2018 v priestoroch Pálffyho
paláca, sa prítomným prihovoril duchovný sprievodca FKI, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.
Predniesol inšpiratívny biblický pohľad na autentický génius ženy ako manželky, matky i ako spoločenskej osobnosti.
Všetky tri ocenené spája aktívny postoj k rodine. Majú svoje vlastné, ale sa aj dlhodobo angažujú
za to, aby v súčasnej spoločnosti fenomén manželstva
a rodiny zostal tým, čo zamýšľal Stvoriteľ a čo je
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dlhodobým základom hlbokého ľudského šťastia
a stability spoločnosti. Ladislavovi Lenczovi je Slovensko okrem iného vďačné za projekt etickej
výchovy, ktorá pomáha mladým otvárať sa pre lásku,
pre pozitívne, prosociálne hodnoty. Všetci ocenení
svoj život ukotvili v hľadaní a plnení božej vôle a súčasne v evanjeliovom povedomí – sme neužitoční
sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.
Atmosféru večera svojimi piesňami dotvorila
Zuzana Eperješiová, ktorá pôsobí pod umeleckým
menom Skyva a tiež moderátor a herec Štefan
Bučko.

Priatelia, rodina, známi

Slávnostný večer nasledoval po pracovnej časti
výročného valného zhromaždenia FKI, ktorej sa
zúčastnilo 40 zástupcov z 24 organizácií. Delegáti
zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán
na budúci rok. V diskusii viacerí zdôraznili zodpovednosť kresťanov za spoločnosť aj v súvislosti s rôznymi voľbami. Na Slovensku budú budúci rok voľby
prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu. Fórum kresťanských inštitúcií chce prispieť k pestovaniu zdravej kresťanskej občianskej kultúry. Valné
zhromaždenie zvolilo aj štyroch nových, resp. staronových členov predsedníctva FKI: Jána Fabičovica
za Priateľov Domu Quo vadis, Jána Gaspera, povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie, Katarínu
Hulmanovú z Katolíckej jednoty Slovenska a Pavla
Kosseya, predsedu Fóra pre verejné otázky.

Pomoc, ktorá spája
Jednou z najvernejších organizácií, ktoré aj
tri roky po smrti
Antona Srholca
napĺňajú jeho
odkaz, je Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku na čele
s Janou Gasperovou a Szilviou
Buzalovou. Obe
Materiálna pomoc od Evanjelickej diakonie
tieto krehké ženy si vzali k srdcu slová, ktoré pán farár Srholec
povedal pred smrťou: "nenoste mi kvety a nestavajte
pomníky, ale pokračujte v začatom diele boja za slobodu a pomáhajte najchudobnejším z chudobných,
ľuďom bez domova". Pomoc Evanjelickej diakonie
má pre nás dve roviny, materiálnu i duchovnú. Keďže našu komunitu chudobných mužov tvoria zväčša
dôchodcovia, veľmi nám pomáha podpora v podobe
zdravotných pomôcok, oblečenia, posteľnej bielizne
a matracov. Každoročná kapustnica, koláče a vianočné darčeky, zozbierané spoločne so študentami sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Skalici, sú pre nás
už neodmysliteľnou súčasťou sviatkov.

Pavol Kossey
podpredseda, Fórum kresťanských inštitúcií
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Nemenej dôležitou je duchovné povzbudenie,
rada a spoločná modlitba za chorých a zomierajúcich
v našom útulku.
Nedá mi nevšimnúť si aj zaujímavú symboliku.
Anton Srholec bol kňaz otvoreného srdca a hlbokej
lásky ku všetkým bez rozdielu. Vedel spojiť ľudí
rôznych cirkví a svetonázorov. Sme preto radi,
že v tomto jeho pohľade na život sa nám darí spoločne pokračovať. Dôkazom toho je, že našimi pravidelnými podporovateľmi je práve Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Kresťania v meste a ROTARY klub Bratislava, teda organizácie, ktoré nie sú
súčasťou cirkvi, ktorej bol António členom, alebo dokonca vôbec nemajú religiózny základ.
Ďakujeme Evanjelickej diakonii, že nezabudli
a prejavujú nám bratskú lásku v praktických skutkoch milosrdenstva. Spoločne veríme, že všetko čo
žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia.

treba hľadať aj zdravotnícke pomôcky, ktoré by boli
nápomocné v domácej fyzickej starostlivosti.
Okrem posily od Pána Boha, veľmi nápomocná
bola aj diakonia. Už v roku 2010 som mal dobrú skúsenosť s ochotou pracovníkov z Ústredia Evanjelickej
diakonie. Promptne mi boli ochotní pomôcť so zdravotníckymi pomôckami pri vážnej chorobe mojej
mamy. Napriek tomu, že som ich už mal zapožičané,
žiaľ, nestihli sa už využiť. Podobná situácia nastala,
keď som sa staral o otca. Pri zdravotnom stave otca
nám už zdravotnícke pomôcky ako invalidný vozík,
toaletná stolička, chodítko štvorkolesové, statické
chodítko, francúzske barly poslúžili k spokojnosti.
Z nich zvlášť dobre poslúžil invalidný vozík,
s ktorým sa dalo ísť napríklad niekoľko krát na
prechádzku po dedine a pookriať medzi ľuďmi a na
čerstvom vzduchu. Vďačne spomínam na ochotu
a ústretovosť pracovníkov diakonie, zvlášť pani
Gasperovej.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
sociálny pracovník a riaditeľ RESOTY
Foto: Michal Oláh

Diakonia v praxi
Je len na potešenie, pochvalu a vďaku, že aj
diakonia našej Evanjelickej cirkvi prakticky slúži
potrebným. Pred nedávnom som sa ocitol v zložitejšej
rodinnej situácii, v položení, aké by človek radšej
obišiel, ale nedá sa to. Je to situácia, keď niekoho
z najbližších je treba sprevádzať v jeho poslednom
úseku života. V ťažkom zdravotnom položení bolo

Prajem Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, jej pracovníkom v praktickej službe lásky blížnemu Božie požehnanie.
Ján Hevera
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rostlivosti. Koncom septembra sme sa po bohoslužbách rozlúčili s bratom farárom Jánom Hroboňom,
dnes už biskupom Západného dištriktu ECAV, ktorý
spolu so svojou manželkou Máriou takmer šesť rokov
slúžili našim klientom. Želáme bratovi biskupovi

Zo života stredísk ED
S vďakou za službu
všetkým...
Blíži sa záver kalendárneho roka a my sme
vďační Pánu Bohu za to, že aj tento rok sme mohli
prežiť v našom stredisku v Božej ochrane a z Božej
milosti. Ďakujeme všetkým našim sociálnym pracovníkom, opatrovateľkám, sestrám, pracovníčkam
SED Bratislava za ich obetavosť a lásku, s akou sa
vysoko profesionálne starajú o našich klientov.
Rovnako ďakujeme bratom farárom z CZ ECAV
Bratislava Legionárska a členkám cirkevného zboru
za duchovnú starostlivosť o našich klientov.

Arteterapia

Služby Božie s Jánom Hroboňom

Nezabúdame ani na dobrovoľníkov, ktorí nám
pomáhali v starostlivosti o klientov a dokázali ich aj
rozveseliť. Aj počas letných a jesenných mesiacov sme
pokračovali v pravidelných formách terapie pre
klientov, či už to boli skupinové a individuálne cvičenia, muzikoterapia, arteterapia, cvičenie pamäte,
rozvoj abstraktného myslenia, či tréning jemnej
motoriky. Naši klienti sa tešili aj kultúrnemu
programu, s ktorým za nimi prichádzali deti zo základných škôl, ako aj jednotlivci – umelci a dobrovoľníci. Súčasťou života strediska sú prirodzene
služby Božie v kaplnke Evanjelického domu sta-

Jánovi Hroboňovi Božie požehnanie v jeho novej
službe a veríme, že našich klientov príde aj v budúcnosti duchovne povzbudiť. Zároveň sme s radosťou medzi sebou privítali nového brata farára
Ondreja Majlinga. Hoci máme pred sebou obdobie
vianočných sviatkov, počas ktorého nie je núdza
o duchovno-kultúrne aktivity v našom stredisku,
už teraz myslíme na budúci rok. Radi by sme s Božou pomocou pripravili spoločensko-reminiscenčnú
miestnosť, odbornú miestnosť pre prácu s dezorientovanými klientami, ako aj upravili našu terasu
zeleňou a novými prútenými kreslami.
A ako sa nám bude dariť, sa môžete dočítať tak
v časopise Diakonia.sk, ako aj na facebookovej
stránke SED Bratislava:
https://www.facebook.com/strediskodiakonia/.
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Víkendový pobyt v Hronci
Aj tohtoročnú farebnú jeseň sme sa všetci
stretli na víkendovom pobyte v Hronci. Vstupnou
halou sa ozývala vrava, mihotali sa široké úsmevy,
objatia, bolo počuť krik a smiech detí.

nadšenci stavali bunkre. Za krátky čas postavili lesné
prístrešky plné suchých vetiev, lístia. Deti sa kotúľali
dolu svahom, až zabudli na rovnováhu, spievali,
skákali a tešili sa. Ocenili sme ich medailami,
pochvalou, peknými slovami a cukríkmi.
Profesionálne náhradné rodiny sa 24 hodín
denne venujú deťom, ktoré im prirástli k srdcu,
ktorým chcú vštepiť hodnoty ako je láska, viera,
potreba blízkosti, pomoci, spolupatričnosti a zdravého vzoru rodiny. Všetko, čo cítime, cítia naše deti.
Preto sa snažme zmeniť samých seba k lepšiemu
a byť vzorom pre svoje deti. Deti nás vnímajú, kopírujú a učia sa od nás. Sme pre nich veľmi dôležití.
Jana Baňasová
ekonómka SED Banská Bystrica Domov detí

Naše rodinky s deťmi

Na stole trónili koláče, ktoré lákali svojimi
farbami a vôňou. Maminky piekli do noci, aby potešili nejedného maškrtníka. Vo vzduchu sa vznášalo
čaro zvítania, prekvapenia, noviniek, očakávania.

Tvorivé aktivity

Kým sa rodičia vzdelávali, čas sme venovali deťom.
Malé, veľké, zamračené, usmiate, uplačkané, prítulné, plaché, hanblivé, odvážne. Žiadna príprava
voľného programu, manuály ani rady nepostačia ich
fantázii, chuti sa hrať, spoznávať a byť s niekým, kto
sa im venuje. Niekedy stačí len byť s nimi a počúvať.
Starší chlapci sa dohodli a šli hrať futbal. Ďalšiu
skupinku tvorili kreatívne a umelecky nadané deti,
ktoré kreslili, lepili, tvorili. Vymodelovali lesné
zvieratká, pričom použili lístie a šišky. Chlapci z papiera skladali lietadlá, ktoré z priľahlého kopca
púšťali. Poobede sme sa vybrali do lesa, kde malí

Pomocná ruka DEBORY
Stredisko Evanjelickej diakonie Horná Mičiná je nielen
v Banskej Bystrici, ale
už aj po celom Slovensku, známe ako
DEBORA, útulok pre
matky s deťmi. Pri
pripravovaní tohto
domu nikomu z nás
ani len nenapadlo,
že raz sa z neho stane
domov pre matky.
Kreatívnosť detí
Miesto, kde našli nie
len dospelé ženy,
ale najmä deti, svoj domov. A to aj napriek tomu,
že by to mala byť pre nich len dočasná stanica pred ich
novým životom.
Od prijatia prvej ženy a jej ratolestí až po
dnešný deň sa toho udialo veľa. Niektoré mamičky
sa dokázali postaviť na vlastné nohy a zobrali svoj
život do vlastných rúk, niektoré sa premiestnili do
iného mesta a niektoré sa dokonca vrátili po neúspechu k nám. Práca so ženami a ich deťmi nie je
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jednoduchá a častokrát si zamestnanci povedia,
že nevládzu. Poskytovanie sociálneho poradenstva
a podávanie pomocnej ruky neustále, keď to niekto
potrebuje, je na dennom poriadku. Sociálnu pomoc
v dome menom DEBORA hľadajú aj rodinní príslušníci klientok.

spojenej škole internátnej v Červenici rozvíjať svoje
motorické zručnosti, vzťah k estetike, pracovnú zručnosť, ale aj predstavivosť a kreativitu pri práci. Keďže už nejaký ten čas pracujeme na škole s hlinou,
zakúpením keramickej pece sme sa posunuli opäť
o nejaký krôčik vpred.
Jednotlivec, ktorý je v živote ukrátený o dva
najcennejšie zmysly akými sú zrak a sluch, sa učí
hľadať a využívať spôsob, ako si kompenzovať
chýbajúce zmysly. Najčastejšie sú to ruky osoby
s hluchoslepotou, ktoré preberajú funkciu očí a uší.
Robert Smithdas (americký spisovateľ, postihnutý
hluchoslepotou) povedal: „Svet hluchoslepého je len
taký veľký, kam dosiahne končekmi svojich prstov...“.
Pomocou projektu môžeme realizovať svoje sny.

Oslava

Známi, neznámi, kamaráti či cudzí ľudia neustále nosia veci, potraviny a snažia sa akýmkoľvek
spôsobom pomôcť ženám, ktorých osud nie je najlepší. Pri vybavovaní rôznych záležitostí nemôžeme
zabúdať na to, že vyžiť z takého minima, ako dostávajú tieto ženy, je pre niekoho priam nemožné.
Podarilo sa nám vybaviť potravinovú pomoc od
potravinového reťazca Tesco a každý piatok im
ďakujeme za množstvo potravín. Matky si tak môžu
ušetriť a dopriať deťom niečo na prilepšenie. Tak, ako
sme ich naučili u nás, deťom čítajú rozprávky, hrajú
sa s nimi a varia im teplú stravu každý deň.
Pred najkrajším obdobím roka, ako sú Vianoce,
nás čakajú dva nové prírastky. Dom sa pripravuje
totiž na príchod dvoch novorodencov. Vieme, že to
nebude jednoduché, no veríme, že tak, ako minulý
rok, aj tento nám ľudia pomôžu a urobíme matkám
i deťom tie najkrajšie Vianoce.
Edita Palečková
správkyňa SED Horná Mičiná

Hlinohranie
Vďaka projektu „Hlinohranie - dovybavenie dielne pre
realizáciu podpornej terapie“ môžeme v Evanjelickej

Kreatívne dotváranie vypáleného džbánu
žiačkou praktickej školy

Prácu s hlinou sme zaradili do edukačného
procesu ako podpornú terapiu. Vďaka keramickej
peci môžu výrobky, ktoré vyrobíme spolu s našimi žiakmi samotným výpalom,
dosiahnuť trvalý
úžitkový efekt.
Prostredníctvom
neho žiaci môžu
Maľovanie glazúrou pred samotným
získať spätnú väzvýpalom v keramickej peci
bu o tom, čo vykonávajú. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka
finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne

Strana 18

03-04/ december 2018/ Ročník XIII.

(SLSP). Pri tejto príležitosti nás navštívila pani Dana
Kyseľová, pracovníčka SLSP a svoje dojmy z nášho
spoločného stretnutia vyjadrila týmito krásnymi
slovami: „Červenica je pre väčšinu Slovákov kúsok
Slovenska, ktorý musia hľadať na mape. Pre mňa je to
kúsok Slovenska, kde vďaka pár ľuďom vládne dokonalý
pokoj a kde môžete načerpať obrovské množstvo energie.
Mám veľkú radosť z toho, že deti, ktoré vám tú energiu nechtiac dajú svojim dotykom, môžu ďalej napredovať
vo svojom rozvoji vďaka Nadácii SLSP. A tak výrobky
z hliny, ktoré s radosťou a s láskou vyrobia, môžu obdivovať
všetci, ku komu sa ich milé darčeky dostanú.
Som veľmi rada, že som v ich blízkosti mohla stráviť
čas a pochopiť veľa vecí pre nás, zdravých, tak samozrejmých ...“
Iveta Krajčirovičová
zástupkyňa riaditeľa školy ESŠI Červenica

Trochu radosti
do bežného života
Mnohí ľudia si myslia, že život v seniorskom
veku už nie je taký pekný ako v mladosti. My však
vieme, že záleží len na tom, ako si ten čas dokážeme
zorganizovať. Počas celého roka sa snažíme pre našich klientov pripravovať program, ktorý ich dokáže
zaujať a zároveň im pripomína činnosti, s ktorými sa
stretávali v produktívnom veku. Každý sa snaží venovať tomu, k čomu má najbližší vzťah. Niektorí sa
venujú ručným prácam, iní sa starajú o kvety v záhonoch. Mnohí si radi lúštia krížovky alebo s pomocou
našich pracovníčok vyrábajú drobné ozdobné predmety.
Počas horúcich letných dní sa všetci snažíme
aspoň na chvíľu vyhľadať chladnejšie miesto a osviežiť sa. Naši klienti v tomto období obľubujú spoločné
posedenia na lavičkách v tieni na nádvorí pred zariadením. V jedno takéto popoludnie sme si zorganizovali spoločnú opekačku. Tí zdatnejší ochotne
opekali špekačky nie len pre seba, ale aj pre tých, ktorí
by to nezvládli. Pri tom sme si spolu zaspievali,
pospomínali na staré časy a pri spoločnom rozhovore
nám tak rýchlo ubehol čas, že sa nám nechcelo ani
rozísť. Bolo to pre všetkých osvieženie v horúcich
letných dňoch.

Leto ubehlo ako
voda a prišla jeseň. Toto obdobie sa prejavuje
smutnejšou náladou a nostalgiou. Aj jeseň
života je obdobie, ktoré ľudia
Spoločná opekačka
väčšinou prežívajú smutnejšie.
Väčšinou sa spája so zdravotnými problémami,
s ubúdajúcimi silami a do myšlienok prichádza
nostalgia a spomienky na predchádzajúci život.
V mesiaci október, ktorý nesie prívlastok „mesiac
úcty k starším“, si tieto skutočnosti uvedomujeme
akosi viac. Preto aj do nášho Strediska evanjelickej
diakonie v Hontianskych Moravciach každoročne
prichádzajú deti zo základnej školy so svojím
programom, so svojimi veselými piesňami, tancom
a humornými scénkami a tak vždy vyčarujú úsmev
na tvárach všetkých seniorov. Pán starosta Rudolf
Gabryš nás tiež prekvapil svojou návštevou.
Priviedol so sebou aj harmonikára, ktorý rozpútal dobrú zábavu. Radosť a veselá nálada sa rozľahla v celom zariadení, všetci spievali a niektorí si
pomáhali aj dupkaním nohou do rytmu. Takto sa
nám podarilo všetkým aspoň na chvíľu zabudnúť na
boľavé nohy a kĺby.
Za všetky tieto krásne chvíle strávené spoločne ďakujeme nášmu Pánovi pri našich pravidelných
pobožnostiach a spolu s pánom kaplánom Jánom
Tóthom sa modlíme za to, aby sme v dobrom zdraví
mohli prežívať aj ďalšie spoločné dni.
Jana Brunauerová
riaditeľka SED Hontianske Moravce

Pestrý život seniorov
Každý jeden deň, týždeň, či mesiac je v našom
stredisku rušno. Snažíme sa spestriť našim klientom
dni rôznymi aktivitami. V letných mesiacoch sme slnečné dni využívali na spoločné potulky. Počas dňa
sme si spríjemnili chvíle v našom zariadení pod slnečníkom alebo v zátiší v tieni stromov v záhrade
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zariadenia. Popoludní sme
zvyčajne vyšli
s klientami na
vychádzku po
obci. Nesmeli
chýbať obľúbené zastávky,
a to cukráreň
s kávičkou, či
osviežujúca
zmrzlina,
posedenie v prírodnej reštaurácií v obci Jahodná, či prePrechádzka detí s klientami
chádzka okolo
vôd malého ramena Dunaja, po ktorej boli naši klienti vždy očarení
pekným prostredím.
Keďže sme tento rok mali dostatok ovocia, rozhodli sme sa odložiť niečo aj na zimu. Do prípravy
ovocia sme zaangažovali naše babky šikulky. Tie sa
postarali o očistenie a rozpolenie ovocia. Zaváranie
si zobrala na starosť kuchyňa. S výsledkom sme
nadmieru spokojní.
V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším
nás milo prekvapili žiaci zo ZŠ Istvána Széchenyiho
s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Salibách. Prišli do nášho zariadenia za klientami, ale nie
vystupovať s programom, ale zobrať našich starkých
na prechádzku, pravdaže pod dozorom pedagóga.
Bola to skvelá myšlienka, ktorú žiaci zrealizovali ešte
raz. Pekným programom prišli klientov potešiť aj
detičky z MŠ v Horných Salibách s vyučujúcim jazykom slovenským aj maďarským. Prítomnosť malých
detí vždy vleje do sŕdc klientov radosť.
Radosť a vďačnosť prežívala aj pani Alžbeta
Ruczová, ktorá sa v júli dožila okrúhlych 80 rokov
a pani Edita Franková, ktorá v októbri oslávila svoje
98. narodeniny. Obidvom klientkám sme zagratulovali, popriali zdravia a síl do ďalších rokov.
V tomto mesiaci sme navštívili s klientami
Vlastivedné múzeum v Galante. Múzeum má za úlohu zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo a hodnoty
regiónu Galanta. Našich klientov zaujali hlavne

sakrálne pamiatky a tradičná ľudová kultúra galantského regiónu. V niektorých momentoch klienti
vedeli doplniť odborný výklad prednášajúcej. No
zaujímavou bola aj expozícia Lekáreň a expozícia
Výtvarní umelci regiónu, či Mlyny a mlynárstvo.
Keďže klientov najviac zaujala prehliadka o ľudovej
kultúre, v najbližšej dobe plánujeme navštíviť Dom
ľudovej architektúry a bývania v Matúškove.
Ďakujeme Pánu Bohu, že každý deň môžeme
vidieť v našich životoch Jeho milosť, lásku a požehnanie.
Anna Vasasová
riaditeľka SED Horné Saliby

Aktívni seniori
V dennom stacionári máme veľmi pestré dni.
Okrem bežných činností sme pre našich klientov vo
vyššom veku pripravili niekoľko zaujímavých kultúrnych i poznávacích aktivít.
Počas leta sme si spoločne prezreli dominanty
mesta Humenné – skanzen a kaštieľ. V Bardejove
sme navštívili areál židovského suburbia (predmestia), ktoré tvorí najvýznamnejšiu lokalitu židovského
kultúrneho dedičstva v Bardejove. Očarilo nás pútavé slovo nášho sprievodcu, ktoré bolo doplnené
autentickými príbehmi zo životov Židov. Po tejto exkurzii sme navštívili cirkevný zbor ECAV v Richvalde, denný stacionár v tejto obci, ako aj drevený
kostolík v Hervartove.
Treťou dopoludňajšou aktivitou bola návšteva
múzea Solivar v Prešove. Solivar, pochádzajúci
zo 17. storočia, patrí k najvýznamnejším technickým
pamiatkam na Slovensku a ktorý, ako sme sa mohli
presvedčiť, po zrekonštruovaní vyzerá pôsobivo.
Dozvedeli sme sa tu zaujímavú históriu čerpania,
varenia a ťažby soli zo soľanky.
V rámci rozširovania poznatkov sme do denného stacionára pozvali aj prednášateľov, ktorí pripravili prezentácie na dve aktuálne témy: Cvičenie
pre seniorov (fitnes trénerka našim klientom prakticky ukázala, ako môžu v staršom veku cvičiť aj
v domácom prostredí) a Prevencia Alzheimerovej
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choroby. V tomto roku plánujeme ďalej pokračovať
i v cykle duchovných prednášok s bratmi farármi,
ktoré veríme, že nás povzbudia na duši.

Humenné

Spomínaných aktivít by sme sa nemohli zúčastniť bez pomoci cirkevného zboru ECAV v Chmeľove a tiež ochotných darcov, ktorí nám pomáhali
a pomáhajú rôznymi spôsobmi, prípadne si zakúpili
nejaký náš výrobok a tak podporili činnosť a fungovanie SED Chmeľov. Za podporu, či už finančnú,
alebo modlitebnú, úprimne ďakujeme.
Jana Valašíková
inštruktorka sociálnej rehabilitácie SED Chmeľov

Hodnota potravín
Ústredie evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sa už štvrtý krát zapojilo do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco. Klienti, ako aj zamestnanci SED
Komárno v spolupráci s cirkevným zborom ECAV
Komárno, sa pravidelne tejto zbierky zúčastňujú. Trvanlivými potravinami pomáhame ľuďom
z nízko príjmových domácností, bezdomovcom
a tým, ktorí to potrebujú, ktorí sú na pokraji chudoby. Vyzbierané, darované trvanlivé potraviny vkladáme do balíčkov, ktoré potom distribuujeme pre
mesto Komárno, obec Iža a obec Zemianska Olča –
Lipové. Tieto miesta evidujú a následne rozdávajú
potravinovú pomoc. Vďaka potravinovej zbierke
môžeme uvariť štedrovečernú kapustnicu a aj takýmto spôsobom poskytnúť pomocnú ruku sociálne odkázaným rodinám s deťmi.

Sme vďační
Pánu Bohu, že sme
dostali možnosť a
príležitosť pomáhať svojim blížnym, sestrám
a bratom v núdzi,
ktorí sú v našom
meste a v jeho okoNáš tím
lí.
Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri organizovaní,
realizácii a aktívne sa zúčastňujú potravinovej
zbierky Tesco.
Ružena Majerová
správkyňa SED Komárno

15 rokov služby
„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi
v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou?
Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky.
Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“
Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie
ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea
košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody
zeme 21. októbra 2018. V tento deň sa veriaci z CZ
ECAV Považská Bystrica, spolu s vedením a personálom zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca,
zhromaždili do považskobystrického evanjelického
kostola na slávnostné služby Božie, v rámci ktorých
bol uvedený do úradu nový zborový dozorca CZ
ECAV Považská Bystrica brat Peter Kedro. Zborová
poddozorkyňa Ľubica Juríčková v úvode slávnostných služieb Božích privítala vzácnych hostí:
vznešeného brata seniora TUS Mariána Kaňucha,
ďalších bratov farárov z ECAV, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy, hostí zo štátnej správy a miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Považská Bystrica Karolom Janasom,
starostom obce Košeca Radomírom Brtáňom s poslancami, spolupracovníkov a sponzorov diakonie.
Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu
milosť, vznešené dielo, ktoré Pán Boh počas
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pätnástich rokov prevádzky
SED Košeca
požehnával.
Slávnostný kazateľ, vznešený
brat senior Marián Kaňuch, založil kázeň slova
Ľubomír Marcina a vzácni hostia
Božieho na text:
„Tak prišiel aj do
Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel
v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal." Lk 4,16.
Po zvesti Božieho slova nasledoval sólo spev
Terézie Janekovej s organovým doprovodom miestnej kantorky sestry Jaroslavy Polákovej hymnickej
piesne SED Košeca – Tisíce svetov. Nasledovali slová
vďaky správcu SED Košeca Ľubomíra Marcinu
pracovníkom košeckej diakonie za ich každodennú
poctivú prácu počas 15. rokov a vyprosoval múdre
vedenie a Božie požehnanie do ďalších rokov služby
v SED Košeca.
Ďalej v príhovoroch pokračovali starosta obce Košeca Radomír Brtáň, poverený riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie Ján
Slávnostné zhromaždenie
Gasper, primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas. Slávnostnú atmosféru
služieb Božích obohatilo vystúpenie folklórnej
skupiny z Mestečka pod vedením Martina Melišíka,
sen. poddozorcu.
Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu v SED Košeca počas celých pätnásť rokov, aj naďalej bude prítomný so svojou
žehnajúcou rukou.
Ľubomír Marcina
správca SED Košeca

Jeseň plná vďačnosti

pripomenuli, bol sviatok Poďakovania za úrody zeme. Uvedomili sme si, že aj my sme tí, ktorí prichádzame pred Božiu tvár a vo svojich srdciach vyjadrujeme Bohu vďaku za život a dary, ktoré dostávame,
a to od darov zeme, cez dary iného charakteru. Na
spoločných službách Božích, ktoré viedla miestna
pani farárka Božidara Bašková, sme si zaspievali ďakovné piesne, ale aj pripravili výzdobu a vypočuli si
povzbudivé
slová pani farárky. Nezvykneme len
pasívne počúvať, naopak,
aktívne sa zapájame do
Deti a dorast spolu so seniormi v zariadení
každodenného diania v domove. Preto aj teraz, ďakovné básne
od Milana Rúfusa recitovali naše klientky: Anička
Ďuračková a Anička Hudecová.
Z ďalších sviatkov, ktoré sme si pripomenuli,
bola Pamiatka reformácie. Na slávnostných službách
Božích sa zúčastnili aj deti a dorast miestneho cirkevného zboru. Naša zborová miestnosť sa zaplnila
do posledného miesta. Po skončení služieb Božích
si deti pripravili nielen kreatívne dielne pre našich
klientov, ale aj občerstvenie a malú pozornosť. V kázni sme si pripomenuli, že Martin Luther bol predovšetkým človekom modlitby, že jeho modlitba vychádzala vždy z hĺbky srdca a svedomia. Pramenilo
to z jeho dôvery a oddanosti Bohu. Ospravedlnenie
hriešneho človeka je Božím darom, ktorý sa dostáva
každému, kto oň stojí. Jediným predpokladom je
viera v Ježiša Krista ako Božieho syna. Pred začiatkom služieb Božích, ako je už zvykom, zarecitovala
báseň sociálna pracovníčka a klientka Anička
Hudecová.
Prajeme Vám, aby aj Váš život bol taký naplnený, ako život klientov v našom domove. Krista preto
nikdy nezapierajme, viery v Neho sa nevzdávajme,
na Neho sa spoliehajme a žime v pokoji a istote,
že nás práve skrze túto vieru v Ježiša Krista, Pán Boh
ospravedlní.

Už samotný mesiac október je mesiacom úcty
k starším. Zo sviatkov, ktoré sme si v našom zariadení
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Detský svet

Takto si tu žijeme

Opäť je tu
čas priblížiť vám
dianie v našich
jasličkách. V septembri sa začal
nový školský rok,
čo pre nás znamená odchod detí do škôlky a násUčíme sa
tup nových detí
do jasličiek.
Tento rok nám začali chodiť do jasličiek aj tri
ročné bábätká, čo nám život veľmi spestrilo, keďže
väčšinou nastupujú deti o niečo staršie. Deti si však
veľmi rýchlo zvykli na nové prostredie, ráno sa
s úsmevom vítame a poobede vyspinkaní s úsmevom
odchádzame. Keďže uplynulá jeseň bola veľmi teplá
a slnečná, väčšinu času sme okrem hier a tvorenia vo
vnútri, trávili pobytom vonku. Deti majú veľmi radi
záhradný farebný domček, ktorý máme vo farskej
záhrade, zbierajú kvietky a popadané lístie, ktoré si
odkladajú do skriniek ako malé darčeky pre rodičov.
Najobľúbenejšia je veľká farebná húsenica, s ktorou
sa hráme keď je škaredé počasie a nedá sa ísť von.
Deti sa zabávajú a zároveň zdokonaľujú hrubú motoriku. Staršie deti majú pracovné zošity, v ktorých
lepia farebné štvorčeky do rozprávok, čo podporuje
ich tvorivosť a zručnosť.
Aktuálne sa pripravujeme na príchod Mikuláša, učíme sa nové básničky a pesničky. Veľmi sa tešíme na adventný čas a rovnako na prichádzajúce
Vianoce. V rámci spolupráce s pedagogickou poradňou jasle navštevuje psychologička, s ktorou pravidelne konzultujeme priebeh pobytu detí. Túto spoluprácu si veľmi pochvaľujú rodičia detí. Tradične
nás poteší návšteva zborovej pani farárky Lenky
Rišiaňovej, ktorú majú deti veľmi radi. Rovnako ďakujem sestričkám, ktoré sa veľmi srdečne, profesionálne a s veľkou láskou starajú o deti, navštevujúce
jasličky. Verím, že Pán Boh bude našu prácu aj naďalej požehnávať.

Zborová diakonia v cirkevnom zbore Skalica
poskytuje služby denného stacionára pre starších občanov mesta, aj okolia.
Klienti stacionára si sami tvoria náplň denného programu po dohode s vedúcou Zdenkou Labudovou. Sú to tréningy pamäte a riešenie rôznych
úloh, obľúbenou sa stala hra bingo. V rámci programu stacionára klienti majú kurzy výtvarnej výchovy,
ktorých cieľom nie je niečo len odkresliť, ale aj vytvoriť vlastné dielo podľa predstavivosti autora.

Lenka Mokričková
riaditeľka SED Púchov

Vernisáž prác klientov

Používajú rôzne výtvarné metódy a techniky. V auguste bola v mestských výstavných priestoroch usporiadaná výstava prác klientov denného stacionára.
Viacerí naši
klienti pomohli
aj pri organizovaní denného
detského tábora v priestoroch
fary. Počas
chladných jesenných dní sa
Výroba vianočných gúľ zo stužiek
postupne pripravujeme na Vianoce, naši klienti zhotovujú predmety s vianočnými motívmi, ktoré poslúžia na skrášlenie priestorov stacionára, ale aj ako darček pre ich
rodiny a blízkych.
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Pred pár dňami prebehla aj v našom meste
Potravinová zbierka Tesco. Pri zbieraní sa prejavila aj
aktivita tých našich klientov, ktorí sa ešte na takúto
službu cítili a trúfli si na ňu. Vyzbierané dary budeme
deliť s pomocou Oddelenia sociálnych vecí a rodiny
MsÚ Skalica tým rodinám a jednotlivcom, ktorí to
potrebujú.
Tešíme sa z každého jedného klienta a z každého jedného spoločne stráveného dňa.
Peter Švehla
zborový farár – konsenior CZ ECAV Skalica

V seniorskom veku radostne
a bezpečne
Český spisovateľ Karel Čapek povedal, že: „Mladá generácia má pocit, že s ňou
prichádza lepší svet. Stará má pocit, že s ňou ten
lepší svet odchádza.“
Aj keď je to najmä v dnešnej dobe
viac ako realistické
konštatovanie, snažíme sa v našom SED
Slatina nad Bebravou
Veľkí vzdelávajú malých
– v dennom stacionári, tieto medzigeneračné vzťahy formou vzájomného stretania s deťmi
a mladými upevňovať a rozvíjať.
Bolo tomu tak v spolupráci s miestnou materskou školou, keď sme sa stretli spolu s deťmi v rámci
projektu „Príroda nás učí i spája“, ktorého cieľom je
odovzdávať nadobudnuté poznatky mladej generácii, ako pestovať a užívať bylinky a rastlinky. Konkrétne to bola levanduľa, o ktorej sme sa dozvedeli
veľa nových informácií a naviazali sme levanduľové
vrecúška. Nás zase opätovne deti materskej školy
pozvali na decembrové posedenie pri čaji do pries-

torov miestnej základnej školy, na ktoré sa veľmi
tešíme.
Nezaháľali sme ani duchovne. Pravidelné biblické hodiny nás obohatili na duchu a nábožné piesne potešili našu dušu.
V rámci ergoterapie sme precvičovali naše
zručnosti pri vyberaní orechových jadier, čo už počítame na desiatky či stovky kilogramov. Opäť sme tiež
vyrobili niečo pekné i pre oči, konkrétne tekvičky
z dreva.
V ostatnom období sme sa aj vzdelávali, tentoraz v oblasti bezpečnosti a ochrany seniorov, keď sme
v septembri medzi sebou privítali pracovníčky Ministerstva vnútra SR, ktoré medzi nás zavítali s prednáškou „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorá bola súčasťou národného projektu ochrany potenciálnych obetí trestných činov.
Tešíme sa veľmi z toho, že bol v tomto kalendárnom roku podporený náš projekt na zakúpenie
polohovacích kresiel do nášho zariadenia v rámci
programu nadácie Tatra banka „Dobré srdce 2018.“
Ďakujeme Pánu Bohu za všetko pekné a obohacujúce, čo spoločne prežívame.
Martina Tlkancová
správkyňa SED Slatina nad Bebravou

„Ty si má...“
alebo levanduľový príbeh
Po slovách tejto známej piesne Hany Hegerovej
bude vám hneď jasné, že v nasledujúcich riadkoch
sme rozpísali náš levanduľový príbeh. Keď sú vonku
horúce dni a pomaly vrcholí dovolenkový oddych,
Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch sa naplní príjemnou vôňou levandule. Práve levanduľa je jednou zo
vzácnych bylín, v ktorej sa spája mnoho vlastností
akými sú nielen krásny vzhľad, nezameniteľná vôňa,
typická farba, nevšedná chuť, ale predovšetkým jej
liečivé vlastnosti, relaxačné účinky, skromnosť a nenáročnosť. Všestrannosť levandule učinila z nej rastlinu jedinečnú a obľúbenú po celom svete. V minulosti patrila medzi byliny cenené nad zlato.
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Nechýbala na dvoroch faraónov,
v komnatách kráľovstiev, ani v cisárskych záhradách. Mali ju však
radi tiež obyčajní
ľudia, ktorým poVymŕvanie vysušených
máhala v každolevanduľových kvietkov
dennom živote,
liečila ich a chránila pred nebezpečnými chorobami.
Levanduľový príbeh v skupinovej práci
s klientmi sa v Sučanoch začal písať najskôr tvorením
levanduľových kytičiek – zväzovaním čerstvých
kvetov, potom nasledovalo sušenie a mrvenie vysušených kvetov tejto bylinky. Neskôr práca pokračovala následným plnením do ušitých vrecúšok, ktoré
klienti používali pre jej typickú vôňu ako osviežovač
do skrine medzi svoje osobné veci alebo tiež pre ich
pokojnejšie zaspávanie. Celý proces práce s levanduľou majú klienti radi, vždy ochotne príjmu pozvanie
k účasti a svoje voľné chvíle venujú práci v skupinke.
Levanduľa vtedy nielen príjemne rozvonia spoločné
priestory zariadenia, ale práca s ňou dokáže upokojiť
a priviesť človeka na iné myšlienky. Usušené levanduľové kvety sme použili aj pri výrobe drobných
mydielok a tiež pre jej upokojujúce a priaznivé
vlastnosti na nervový systém sme skúsili vyrobiť
levanduľový olej a levanduľovú tinktúru. V období
pred vianočnými sviatkami ju zvykneme pre jej
charakteristickú vôňu použiť pri výrobe drobných
dekoračných ozdôb a cez vôňu sa v mysli vrátiť opäť
na začiatok a zaspievať si „Ty si má LEVANDUĽOVÁ!“

Počas celého tábora pod názvom „Víťazný beh“ nás
sprevádzal verš z listu Filipským 3, 14: „... cieľ mám
vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského
povolania Božieho v Kristu Ježišovi.“ Hlavnou témou bol život apoštola Pavla, ktorý vo svojich listoch
viackrát hovorí o svojom živote ako o behu. V jednotlivých lekciách sme sa učili o veľkej zmene v jeho
živote – o jeho obrátení, o tom ako zvestoval evanjelium, sprevádzali sme ho po jeho misijných cestách
i vo väzení. Dopoludňajšie lekcie aj večerné programy
sprevádzali scénky, piesne a modlitby. Keďže pre
každý šport platia pravidlá, ktoré musí športovec
dodržiavať, na ranných stíšeniach sme sa zaoberali
základnými pravidlami, ktoré Pán Boh dal svojim
nasledovníkom – 10. Božími prikázaniami. Svoju
tvorivosť mohli táborníci rozvíjať na tvorivých dielňach a svoje osobné znalosti i schopnosti si mohli
vyskúšať pri zbieraní „bobríkov“. Počas celého tábora
boli „športovci“ zadelení do tímov, ktoré niesli názvy podľa miest, ktoré počas misijných ciest navštívil
apoštol Pavol. A tak Korinťania, Aténčania, či Tesaloničania... každý deň bojovali na rôznych hrách a turnajoch a pre svoju skupinku získavali body. Posledný večer tábora bol venovaný slávnostnému vyhodnoteniu, kde nikto nebol porazený. Každý športovec
si z tábora odnášal svoju osobnú zlatú medailu.

Martina Špániková
inštruktor sociálnej rehabilitácie SED Sučany

Víťazný beh
V termíne 22. – 29. júla 2018 sa viac ako 60 detí
zúčastnilo letného biblického tábora, ktorý každoročne organizuje Stredisko Evanjelickej diakonie
Svetlo v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV
Opiná.

Letný biblický tábor

V nedeľu sme sa všetci zúčastnili služieb Božích
v evanjelickom chráme v Opinej, kde sme poslúžili
svojim programom. Vďaka Pánu Bohu za Jeho vedenie počas prípravy i priebehu tábora a za Jeho požehnanie.
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Posedenie s Trnavskou
cimbalovkou

Zážitkový tábor:
Som tu pre Teba

Už je tomu
vyše 12 rokov, čo
sa uskutočnila
myšlienka Evanjelického cirkevného zboru v Trnave – poskytnúť
dôstojnú starobu
seniorom. Aj naPosedenie s Trnavskou cimbalovkou
priek tomu, že budova terajšieho domova bola v katastrofálnom stave,
nevzdali sme sa. Budova bola s veľkým vypätím síl
a nemalým množstvom finančných prostriedkov zrekonštruovaná, zariadená a pripravená na príchod prvých klientov. Dňa 2. mája 2006 prichádzali prví
klienti. Zo začiatku ich bolo málo, tak mali možnosť
výberu izby, ktorá sa postupne bude stávať ich
„domovom“. Kapacita sa postupne začínala napĺňať.
Domov dostával prívlastok „rodinný“. Všetci si dnes
nažívajú spolu svorne a v Božej láske. Klienti majú
možnosť zúčastniť sa utorkových a štvrtkových stíšení, ako aj na nedeľných službách Božích s pánom
farárom Kristiánom Kosteckým. Každý deň prebieha
cvičenie pre seniorov, po ktorom nasledujú terapeutické aktivity. Pravidelne nás navštevuje harmonikár,
ktorý ich poteší svojou hudbou a spevom. V lete sa
nám podarilo uskutočniť vystúpenie „Trnavskej cimbalovky“ pod vedením Petra Reitera, ktorého babička
našla u nás „druhý domov“. Prvé tóny jeho huslí
a majestátneho cimbalu patrili práve jeho babke ako
poďakovanie. Tento prejav vďaky rozbúchal srdcia aj
nám všetkým. Všetci sme spomínali na časy, keď živú
hudbu bolo počuť takmer všade. Dobrá hudba, ale aj
dobré jedlo a pitie, spríjemnili našim klientom letné
popoludnie.
Ďakujeme Pánu Bohu za to, že môžeme aj takýmto posolstvom pohladiť dušu a naplniť srdcia
radosťou všetkých, ktorí to potrebujú.

V septembri
2018 sa uskutočnil
zážitkový tábor
s názvom „Som tu
pre Teba“ a bol jednou z ďalších súčastí tréningov
osobnostného
rozvoja, ktoré pre- Spolupráca kolektívu, naplniť rúry vodou
biehali v rámci
projektu Veľký krok do života a ktoré realizujeme
v spolupráci s neziskovou organizáciou Relevant
v Prešove a finančnou podporou nadácie The Velux
Foundations.
Tábor sme trávili spolu s dievčatami z domova
na polceste Hniezdo v Prešove v peknom prostredí
neďaleko Dudiniec a venovali sme sa témam:
empatia, vzťahy, štedrosť a mentorstvo. Zároveň sme
si pri rôznych zážitkových aktivitách a hre „Pošli to
ďalej“ prakticky vyskúšali, čo to znamená štedrosť
a schopnosť dávať.
Cieľom tábora bolo premostiť aktivity s reálnym životom. Prostredníctvom rozhovorov a spoločne tráveného času sme mali priestor venovať sa
problémom, ktorým naši klienti čelia, čo im pomohlo
pomenovať komplikácie a nájsť spoločné riešenia.
Počas tohto tábora sa stala aj veľmi významná
udalosť, kedy sa jeden z našich chlapcov dozvedel,
že sa má urýchlene dostaviť na transplantáciu, pretože sa pre neho našiel vhodný darca. Bol to veľmi
silný moment nielen pre neho, ale aj pre všetkých
ostatných. Všetci sme mu veľmi priali a modlili sa za
neho a vďaka Bohu transplantácia prebehla úspešne.
Vo voľnom čase sme sa zabavili rôznymi aktivitami
ako Česko-Slovensko má talent, paintball, futbal,
plávanie i spoločné výlety do Banskej Štiavnice a Kráľovej Lehoty.
Všetky tieto aktivity boli veľmi prínosné pre
celý kolektív a prispeli k budovaniu a prehlbovaniu
vzťahov v rámci našej komunity. Už teraz sa tešíme
na ďalší, takto spoločne trávený čas.

Patrícia Hanzelová
riaditeľka SED Trnava

Jana Pindrochová
sociálna pracovníčka SED Veľký Slavkov
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Zaostrili sme na bezpečnosť
našich seniorov
V našom zariadení denného stacionára vo Vranove nad Topľou sa snažíme aj napriek obmedzeným financiám v tomto roku zabezpečiť celkovú činnosť k spokojnosti našich klientov. Okrem sociálnej
starostlivosti, ktorá vyplýva zo zákona, dbáme v našom zariadení aj o osvetu v oblasti prevencie a udržanie primeraného zdravia, ale aj bezpečia seniorov.
Výrazný faktor, ktorý môže podstatnou mierou ovplyvniť zotrvanie starších ľudí v ich prirodzenom
domácom prostredí, je bezpečné bývanie. Určite
traumatizujúca skúsenosť s rôznymi podvodníkmi
a zlodejmi nepridá na pokojnom prežití staroby vo
svojej vlastnej domácnosti. V súčasnosti sa stále
seniori stávajú ich ľahkým terčom, kde dôveryhodnosť, vysoký vek a možno aj neinformovanosť seniorov vedie k tomu, že sú okradnutí o celoživotné úspory. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policaj-

ného zboru vo Vranove nad Topľou sme pripravili
klientom v našom dennom stacionári prednášku na
prevenciu kriminality ,,Seniori pozor, nestaňte sa obeťou
zlodejov a podvodníkov“. Klientov zaujalo desať krátkych videí, kde mali možnosť sledovať rôzne praktiky podvodníkov a zlodejov, ktoré boli natočené
podľa skutočných udalostí. Pred vynaliezavosťou
páchateľov takýchto praktík a o zážitkoch z vlastnej
skúsenosti sa naši klienti rozprávali s pracovníčkou
policajného zboru kpt. JUDr. Annou Katreničovou.
Veríme že, takéto osobné stretnutie s členom
policajného zboru je viac účinné ako varovanie z médií a našich klientov sme poučili, ako sa proti akýmkoľvek podobným prejavom a snahám o okradnutie brániť.

kpt. JUDr. Anna Katreničová medzi nami

Prednáška na prevenciu kriminality

Beáta Pacolová
sociálna pracovníčka SED Vranov nad Topľou
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