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SCHÉMA ECAV A ED ECAV
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Slovo na úvod

Ing. Ján Huba
riaditeľ ED

„Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré
si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých,
a päť rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja;
tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženích
meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: Ajhľa ženích,
vyjdite mu naproti!“. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si
lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja,
lebo naše lampy hasnú! Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď
však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu
a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane,
pane, otvor nám! Ale on odvetil: Veru vám hovorím, neznám vás! Preto
bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, /kedy príde Syn človeka/.“
(M 25, 1-13)
Podobenstvo o 10-tich pannách je stále aktuálnym a vyzývajúcim k činnosti človeka aj v dnešnej dobe. Vieme, že byť nepripravený na skúšku, na pohovor či na súťaž sa nevypláca a má to svoje
následky. No keď hovoríme o nepripravenosti na príchod Ženícha, Pána Ježiša Krista, hovoríme o nepredstaviteľnom rozmere
a dopade v živote človeka. Toto podobenstvo chce aktivizovať človeka do pohybu. Našou úlohou na zemi nie je len čakať na druhý
Pánov príchod, ale našou úlohou je aktívne čakať.
Lampa, olej, svetlo – každé z nich je veľmi dôležité až nevyhnutné. Lampa ako prostriedok, nástroj, ktorý slúži na roznášanie
svetla. Olej na udržanie svetla. A svetlo na presvietenie tmy. Sú to
symboly hovoriace do ľudských situácií a životov. My, ľudia, v sebe
zahŕňame všetky tri. Sme nástroje, ktoré si chce Pán Boh používať
na roznášanie Svojho svetla do tmy, ktorá sa na svete neustále drží.
A na to, aby sme mohli toto svetlo šíriť ďalej, potrebujeme pohon –
olej – Ducha Svätého. Ten nás vedie, posilňuje a uspôsobuje k aktívnemu čakaniu a k príprave na príchod Pána Ježiša Krista. Pomáha
nám v službe lásky ísť a prinášať svetlo všetkým núdznym.
Tento rok sa Evanjelická diakonia (ED ECAV) aktívnejšie zamerala na tých najzraniteľnejších – na deti a rodiny, v ktorých vyrastajú. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdilo aj 20. výročie od vyhlásenia Medzinárodného roku rodiny (v roku 1994) a aj samotné Referendum týkajúce sa tiež otázky rodiny.
Často sa stretávame s pomýlenou predstavou, že na pomoc starším ľuďom sú určení rodinní príslušníci, alebo štátne sociálne organizácie. Sú však viaceré situácie, ktoré nedovolia aj pri úprimnej snahe
mladších príbuzných starať sa o svojich seniorov: je to napr. potreba
opatery vlastných detí, zamestnanosť, alebo vlastná zdravotná indispozícia, ktorá nedovoľuje starať sa o svojich príbuzných, ale je veľa
seniorov, ktorí vôbec nemajú mladých príbuzných. Sociálne organizácie, ktoré majú dostatok kapacitných možností, alebo regionálne
možnosti nie sú všade k dispozícii. Okrem toho mnohí seniori uprednostňujú prostredie, na ktoré boli zvyknutí v priebehu celého života.
Preto sú potrebné cirkevné zariadenia, ako sú zriadené aj Strediská
evanjelickej diakonie ECAV (SED). V r. 2014 Evanjelická diakonia (ED
ECAV) uviedla do prevádzky nové zriadené v SED Považská Bystrica.
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Štatistické údaje o ED ECAV
1/. Personálna oblasť
Personálne zloženie ÚED v priebehu roka 2014 z finančných aj z osobných dôvodov zaznamenalo
stagnujúci prepočtový stav, 7 interných zamestnancov/rok, v externej forme pracovali 2 zamestnanci
a cca 29 dobrovoľníkov.
Na konci r. 2014 zamestnávala ED spolu 359 zamestnancov, z toho na plný úväzok 241, 6 na polovičný úväzok, 12 skrátený pracovný pomer, 33 na dohodu, 5 na základe živnosti, 5 pracovníčok na MD,
vypomáhalo cca 57 dobrovoľníkov.
V strediskách ED boli za rok 2014 poskytnuté sociálne služby celkom 807 klientom, z toho bolo 596
klientov na základe zákonov č. 448/2008 Z. z. a č. 305/2005 Z. z. a 211 klientov na základe inej formy.
Okrem toho ED poskytuje na báze nízkoprahovosti podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele služby v projekte KROK v rámci Starého Mesta Bratislava. V uplynulom roku sme
poskytli spolu službu 121 klientom (priemerne denne 13,5 klientom).
2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
Sieť stredísk ED ECAV pozostáva z Ústredia (ÚED) a 21 stredísk (SED). ÚED pomáhalo strediskám
konzultačnou a poradenskou činnosťou, vzdelávaním, propagáciou i publikačnou činnosťou. Tieto
aktivity zabezpečovalo 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 publikácií ED.
V sieti 21 SED sú poskytované sociálne služby pre deti, pre mladých dospelých a pre seniorov, pričom sú to služby s celoročnou pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.
Okrem činnosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, ÚED podporovalo aj niektoré diakonické aktivity, ako aj poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniam a cirkevným zborom
ECAV.
3/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie ECAV
V rámci rozmanitej projektovej a programovej činnosti vykonávalo a koordinovalo ústredie ED
v spolupráci s ďalšími partnermi aktivity, ktoré majú humanitárny význam. V roku 2014 to bola hlavne
pomoc do Bosny a Hercegoviny.
• Finančná pomoc Filipíny (ukončenie v roku 2014) a Srbska (realizácia aj ukončenie).
• Medzinárodná sociálna práca mladých ľudí (Letné aktivity: slov.- nem. spolupráca)
• KROK - Projekt ED pre Centrum detí a mládež.
• Medzinárodný projekt - Luxemburg, boj proti obchodovaniu s deťmi.
• Medzinárodný projekt - „Dunajská iniciatíva“ - spolupráca diakonických organizácii z Nemecka,
Rakúska, Slovenska, Rumunska, Česka a Poľska.
• Interdiac - vzdelávanie.
• RISK - spolupráca štátu a vybraných neštátnych subjektov v krízových situáciách v SR.
• Krízový management (pilotný projekt) - príprava projektu, spustenie 2015.
Niekoľko desiatok projektov pripravených zamestnancami ÚED poslúžilo nielen v rámci činnosti
ED ECAV, ale aj na financovanie tejto činnosti.

Záver
ED ECAV pracuje okrem činnosti vo vnútri cirkvi aj v rámci sociálnych a treťosektorových aktivít, ako
sú: ASSP - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO - Fórum, PMVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, ...
Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eurodiaconii,
hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), Trojpartnerstve ev. cirkvi (Württembersko, EKM a Slovensko) a v členstve EFSC - Európskej federácie pre deti ulice.
Ing. Ján Huba,
riaditeľ ED
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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.

Ing. Bc. Ján Gasper,
MBA

Príjmy ED ECAV v roku 2014 boli 297.445 € a výdaje 346.601 €.
Suma 245.496 € predstavovala náklady na zabezpečenie prevádzky
ED ECAV (z toho odpisy 33.842 €) a 101.105 € bolo vynaložených na
projektovú a programovú činnosť ED ECAV.
Na príjmovej stránke sa výrazne podieľali Zahraničné projekty
a dary 23,5 tis. €, Zbierky 18,6 tis. € a 2% dane 12,9 tis. €. Pozitívne
vnímame stabilnú úroveň príjmu z 2% dane, ktorá sa opakovane
drží v rozpätí 12 - 13 tis. €. Vo výdavkovej časti boli najväčšími položkami aktivity smerujúce k SED - cez podporu formou príspevkov,
pôžičiek a projektovej a grantovej činnosti ústredia ED ECAV, spolu
43,7 tis. €. Druhou významnou oblasťou z pohľadu výdajov boli
zahraničné humanitárne aktivity vo výške 20,7 tis. €. Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami, v neprospech príjmov, bol hradený z príjmov ED ECAV v predchádzajúcich rokoch.

Príjmy ED ECAV na Slovensku
1. Prevádzková dotácia MK SR
2. Zahraničné projekty a dary
3. Milodary a dary
4. Ofery CZ
5. Zbierky
6. Tuzemské projekty a granty
7. Vlastná činnosť ED ECAV
8. Mládežnícke centrum KROK
9. 2% z dane v roku 2013
10. Iné, úroky, splátky pôžičiek
PRÍJMY SPOLU

v celých €

v%

208.657,23.458,6.423,5.306,18.631,1.400,1.967,9.000,12.957,9.646,-

70,1
7,9
2,2
1,8
6,3
0,5
0,7
3,0
4,3
3,2

297.445,-

100,0

0,0,66.910,24.775,14.523,96.643,42.645,101 105,-

0,0
0,0
19,3
7,1
4,2
27,9
12,3
29,2

346.601,-

100,0

4.535,15.000,7.246,24.131,20.748,9.000,12.824,7.621,245.496,-

1,3
4,3
2,1
7,0
6,0
2,6
3,7
2,2
70,8

346.601,-

100,0

Výdaje ED ECAV na Slovensku
Výdaje ED ECAV na Slovensku na zabezpečenie prevádzky
1. Pôžitky duchovných
2. Odvody do fondov - duchovní
3. Platy zamestnancov
4. Odvody do fondov - zamestnanci
5. Nákupy
6. Služby
7. Ostatné náklady
8. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku
VÝDAJE SPOLU

Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť
1. Pomoc strediskám - príspevky
2. Pomoc strediskám - pôžičky
3. Činnosť referátov ÚED
4. Projekty a grantová činnosť - zahraničné a tuzemské
5. Humanitárne aktivity - zahraničie
6. Mládežnícke centrum KROK
7. 2% z dane prijaté v roku 2012
8. Propagácia ED ECAV, časopis Diakonia.sk a iná
9. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku
VÝDAJE SPOLU
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Referát PR a Fundraising
Poslanie referátu
Aktívne šírenie informácií o ED ECAV v kresťanskej
i občianskej verejnosti. Napomáhať k nadväzovaniu a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi.

PhDr.
Janka Gasperová

ED využíva na poskytovanie informácií o cieľoch svojej
práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, najmä časopis Diakonia.sk. Informácie šíri prostredníctvom kresťanskej
evanjelickej tlače a ďalších periodík ako: EPST, Ev. východ,
Cirkevné listy, Ev. Bratislava, Bulletin CZ Ba, Fórum kresťanských inštitúcií, Naša univerzita, Otvorená náruč. ED sme
predstavili aj v časopise Naše snahy, kultúrno-spoločenský
časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Prostredníctvom médií informujeme verejnosť, ktorá zároveň využíva naše služby. Spolupracujeme tak s verejnoprávnymi médiami, ako aj so sekulárnymi médiami: TASR, RTVS,
SITA, kultúrno-spoločenskými mesačníkmi Bratislavy – Staromestské noviny, Metropola, In_Ba; rôznymi denníkmi a internetovou stránkou spoločnosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na tretí sektor.
Referát pomáhal organizovať aj mediálne kampane. Informoval o podujatiach a aktivitách ED, najvýznamnejšie boli:
Dobrovoľná ofera na pomoc občanom Filipín, Projekt SED
Trnava cez Program Dobré srdce, Nedeľa diakonie, Dobrovoľná ofera na Srbsko, Letné aktivity, ED na IV. Evanjelických cirkevných dňoch, CampFest, Slovensko-srbský letný
biblický tábor, Teologická konferencia v Žiline, Deň boja
proti chudobe, zúčastnili sme sa slávnostného udeľovania
čestného titulu Angele Merkelovej, kancelárke Spolkovej
republiky Nemecko, ED podporila Zbierku Hodina deťom,
Slovensko 2014 Advent, Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok, Pomoc ľuďom bez prístrešia v zariadení de Paul
Slovensko a MEA CULPA.
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 publikačných materiálov ED. Aktívne sa zúčastňoval na odborných
seminároch, školeniach a tlačových konferenciách.
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Referát osobitnej pomoci
Poslanie referátu
Prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít,
rozvojovej spolupráce, programov a projektov prispievať
k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí.

Mgr. Radoslav Gajdoš,
MBA

8

Aktivity na Slovensku: Začiatkom roku bola vydaná
dokumentácia úspešnej kooperácie s partnermi v Nemecku
na tému Prevencia násilia a neverbálnych metód práce v oblasti
prevencie.
V marci 2014 nás navštívili zástupcovia ED a Evanjelických
žien vo Wuertembergu. Cieľom návštevy bolo zoznámiť sa
s prácou žien v diakonii a cirkevných štruktúrach. Predstavili sme projekt prvého diakonického domu pre týrané ženy.
V lete Slovensko postihli rozsiahle záplavy. Vysušovačmi sme
pomáhali v rôznych častiach Slovenska.
V programe Pomoc jednotlivcom, sme poskytli poradenstvo, urobili potrebné kroky a analýzy klientom v rámci
možností ED. Poskytli sme finančné a materiálne príspevky
v hodnote 2500,- EUR.
V rámci banky kompenzačných pomôcok referát koordinoval zapožičiavanie polohovateľných postelí, nočných stolíkov, invalidných vozíkov, bariel a ďalších zdravotníckych
pomôcok.
Aktivity v zahraničí: Pomáhali sme pri povodniach v Srbsku. Finančná pomoc bola poskytnutá 30 rodinám − členom
cirkevného zboru Bijeljina.
V kontexte povodňovej situácie sme sa s partnermi z okolitých krajín dohodli na spoločnom postupe v prípade prírodných katastrof.
V dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 v meste Neuendettelsau sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie SoCareNet, kde sme sa aktívne venovali sociálnej problematike v Európe. V panelovej diskusii Kampaň rozvojovej
pomoci Byť sýty nestačí sme sa v rámci iniciatívy Brot für die
Welt venovali boju proti chudobe a hladu.
Na základe požiadavky regionálnej organizácie Červeného
kríža v bosnianskom meste Foča bola v decembri doručená
humanitárna pomoc pre danú oblasť.

Referát zahraničných a ekumenických vzťahov
Poslanie referátu
Aktívna účasť na ekumenickom hnutí, ako snahy o prehĺbenie 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..
Okrem spolupráce v rámci Trojpartnerstva (Württemberg,
Thüringen) a Višegrádskej platformy Eurodiaconie rozvíjame
aj bilaterálne kontakty. Evanjelická diakonia prostredníctvom referátu zabezpečuje kontakty so zahraničnými cirkevnými partnermi, podieľa sa na medzinárodných projektoch
a udržuje kontakty so zahraničnými Slovákmi.
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Referát služieb
Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk ED ECAV
a príprave projektov sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia
Buzalová
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Od 1. 1. 2014 nastali legislatívne zmeny v Zákone o sociálnych službách. Bola prijatá novela zákona o sociálnych službách, ktorá výrazne ovplyvňuje druh poskytovania sociálnych služieb v našich zariadeniach. Na základe týchto skutočností väčšina našich stredísk prešla transformačným
procesom. Pri transformácii sme úzko spolupracovali s jednotlivými odbormi sociálnych služieb pri Samosprávnych
krajoch a s MPSVR SR pri riešení sporných otázok a to najmä
ohľadne registrácie sociálnych služieb.
Pre riaditeľov SED sme zorganizovali niekoľko pracovných
stretnutí, v rámci ktorých sme pripravili aj odborné vzdelávanie. Boli sme prizvaní aj do pripomienkového konania pripravovaného zákona o sociálnej práci.
V rámci poskytovania sociálnych služieb sa nám podarilo v dvoch SED Veličná a Sazdice rozšíriť sociálne služby
o terénnu opatrovateľskú službu ako aj ich prevádzku
finančne zabezpečiť z Národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby.
Poskytli sme organizačné poradenstvo v oblasti sprevádzkovania 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.
Na IV. Evanjelických dňoch spoločne so strediskami ED
sme prezentovali našu prácu a výrobky našich klientov.
Pokračovali sme v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“ v Tótkomlósi, pričom sme podporili 140 detí zo
sociálne slabších rodín.
Na prelome roka sme nezabudli ani na bratislavských
bezdomovcov a nízko prahovú nocľaháreň de Paul a MEA
CULPA, kde sme spolu rozdali 180 porcií silvestrovskej
kapustnice.

Referát vzdelávania
Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamestnancov a spolupracovníkov ED
ECAV na Slovensku.

PhDr. Daniela
Majerčáková, PhD.

Medzinárodný projekt s názvom European Cross-Actors
Exchange Platform for Trafficked Children on methodology
Building for Prevention and Sustainable Inclusion (C&S), podporený Európskou komisiou v rámci špecifického programu
PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME, prešiel v tomto
roku svojou najväčšou časťou a zároveň postupne dospel
k vypracovaniu cieľovej metodiky pre odborníkov a pracovníkov v priamom kontakte s obchodovanými deťmi. Koordinátorom projektu je EFSC v Luxemburgu a okrem ED ECAV
sú partnermi projektu organizácie z Veľkej Británie, Portugalska, Talianska, Grécka a Poľska. Hlavnou témou projektu je
boj proti obchodovaniu s deťmi, ktoré v dnešnej spoločnosti
nadobúda rôzne podoby. V priebehu roka sa udiali dve pracovné stretnutia (v poľskej Varšave a talianskej Verone) a viacero on-line mítingov prostredníctvom komunikačnej platformy. Každý národný tím pracuje na finalizácii projektového
cieľa, keďže koncom roka bola metodická príručka dopracovaná a preložená do všetkých domácich jazykov zúčastnených krajín.
Ako sa už stalo dobrým zvykom, zúčastnili sme sa Annual
General Meeting of Eurodiaconia, ktorý sa konal v Prahe.
Ako členská organizácia Eurodiaconie sme mali príležitosť
zúčastniť sa viacerých podujatí organizovaných pre členov.
Jedným z nich bol aj vzdelávací a networkingový workshop
na tému Social Services – Measuring Impact and Sources of
Financing. Tohto pracovného workshopu sa zúčastnilo 14
zástupcov viacerých členských a partnerských organizácii
Eurodiaconie. Základom bolo nadviazanie priameho kontaktu s viacerými projektovými manažérmi a zástupcami
jednotlivých Directorate-General pri Európskej komisii v Bruseli. Zároveň sme prehĺbili partnerskú spoluprácu s účastníkmi z iných krajín a diakonií, ako aj s Armádou spásy.

11

Referát zborovej diakonie
Poslanie referátu
Napomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej ZbD)
v každom CZ ECAV a poradenstvom napomáhať k rozvoju
diakonických aktivít v cirkevných zboroch.

Mgr. Katarína
Šoltésová, PhD.
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V rámci Referátu zborovej diakonie ED ECAV pokračovala
v už zabehnutých motivačných prednáškach vo viacerých
cirkevných zboroch v Hontianskom, Novohradskom, Dunajsko-nitrianskom, Tatranskom a Turčianskom senioráte. Navštívené CZ: Dudince, Pliešovce, Krupina, Terany, Tesáre, Hontianske Moravce, Veľký Krtíš, Dobroč, Tomášovce, Komárno,
Iliášovce, Švábovce, Žilina.
Uskutočnili sme aj prednášky pre zamestnancov v strediskách ED (SED) zamerané na psychohygienu. Navštívené SED:
SED Hontianske Moravce, SED Trnava, SED Horné Saliby.
ZbD pripravila pre CZ podklady pre každoročnú zbierku
na Nedeľu diakonie. V roku 2014 bola vyhradená pre SED
Púchov – Detské opatrovateľské centrum (Semienko viery:
Jer 29,11).
Prostredníctvom referátu ZbD, ED ECAV už po druhýkrát
prezentovala svoju činnosť na celoslovenskom festivale
evanjelickej mládeže – SEMFEST, 3.-6. júla 2014. Aktívna účasť
na teologickej konferencii v Žiline 10.-12.9.2014, a zapojenie
sa do celoslovenskej zbierky Hodiny deťom 28.11.2014.
Zahraničná spolupráca: Referát ZbD a Referát vzdelávania
pokračovali v realizácii medzinárodného projektu CATCH &
SUSTAIN (projekt boja proti obchodovaniu s deťmi) a s tým
spojená konferencia vo Verone, Taliansko; účasť na výročnom zasadnutí partnerov Eurodiaconie v Prahe (AGM); vzdelávací seminár Eurodiaconie Training for Funding v Bruseli,
Belgicko.

Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí
Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť
vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu za
účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať kultúru, politiku a sociálnu starostlivosť inej krajiny; vzdelávať sa v sociálnej oblasti; vykonávať prax v sociálnej oblasti a pod.

PhDr. Eva Mešková

Hlavnou náplňou referátu je koordinovať prevádzku a činnosť bezplatného centra pre deti a mládež Krok na Panenskej 25 v Bratislave. V roku 2014 naďalej fungoval ako projekt
Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. V centre sa stretávali deti od 6 do 18 rokov v pracovných dňoch od 13.00
do 17.00. Priemerná návštevnosť bola 15 detí na deň. Počas
celého roka pomáhal tím dobrovoľníkov, z toho dve dobrovoľníčky z Nemecka a jedna dobrovoľníčka z Grécka. Prevádzka centra bola financovaná z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja. Primárnu prevenciu sa nám
podarilo zabezpečiť s projektom Malí poKROKoví žurnalisti
podporeného Magistrátom hlavného mesta. Viaceré zbierky,
menšie projekty a ochotní darcovia pomohli s materiálnym
zabezpečením činností.
Referát taktiež každoročne ponúka mladým ľuďom do 26
rokov možnosť zúčastniť sa interkultúrneho výmenného
pobytu pre dobrovoľníkov v Nemecku. V roku 2014 sa Letných aktivít zúčastnilo 14 mladých ľudí zo Slovenska vo veku
18-25 rokov. Mladí dobrovoľníci pracovali v škôlke, v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb, Chránených
dielňach. Koncom roka sme zaznamenali viaceré žiadosti na
ročné dobrovoľnícke pobyty v roku 2015. Ročný výmenný
pobyt dobrovoľníkov funguje obojsmerne. V letných mesiacoch nám aj na Evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej
Novej Vsi pomáhali 2 dobrovoľníci, ktorých ročný pobyt
u nás končil a už v auguste 2014 sme privítali nemeckého
dobrovoľníka, ktorý vykonával dobrovoľnícku činnosť na
pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Evanjelického
lýcea a v SED Bratislava – Domove sociálnych služieb.
Tešíme sa tejto úspešnej spolupráci s nemeckými partnermi v oblasti práce s mladými ľuďmi.
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Strediská a nimi poskytované sociálne služby

Deti a mládež
SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
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 – Domov sociálnych služieb/ Denný stacionár
SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb
SED Horné Saliby - Domov sociálnych služieb
SED Komárno - Denný stacionár/ Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
SED Kšinná - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
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

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
Č. účtu: 1145349312/0200
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SED Banská Bystrica Domov detí je detský domov,
v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť deťom
a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svojej biologickej rodiny.
V našom Domove detí sa snažíme čo najviac priblížiť
rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňujeme v profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič je zamestnanec Domova detí a zabezpečuje starostlivosť o deti
vo svojom domácom prostredí a to 24 hodín denne.
Deti vedieme ku kresťanským hodnotám a pracujeme
s nimi na základe individuálneho plánu rozvoja osobnosti. Rodinám zabezpečujeme individuálne odborné
psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo,
za účelom zvyšovania profesionality práce vypracúvame a uskutočňujeme program supervízie.
V priebehu uplynulého roka sme poskytovali starostlivosť spolu 43 deťom a mladým dospelým vo veku od
0-25 rokov v 16 profesionálnych rodinách.
Počas roka sme prijali 17 klientov vo veku od 0-10
rokov. Ukončili sme poskytovanie starostlivosti 7 klientom, z toho 5 klienti boli zverení do predosvojiteľskej
starostlivosti a 2 klienti sa osamostatnili. Zamestnali
sme 7 profesionálnych rodičov a 1 psychologičku.
Deti podporujeme v oblasti vzdelávania, podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času, v športových aktivitách a v rozvoji ich talentu. Poskytujeme
starostlivosť klientom, ktorí si vyžadujú osobitnú a zvýšenú starostlivosť z dôvodu ich zdravotného stavu.
O našej činnosti informujeme verejnosť v rôznych
médiách. Zapájame sa do nadačných projektov.
Počas prázdnin sa klienti zúčastnili rekreačných
pobytov a táborov: Tatranská Lomnica, Socovce, Mníchovský Potok, Stará Turá, Bojnice, Tajov, Šaľa, Javorina,
Kecycamp, Campfest, Semfest, Scriptureunion. Profesionálne rodiny boli v Chorvátsku, Taliansku, Bulharsku,
Anglicku a v Českej republike. Pre rodiny a deti sme
organizovali pobyt v Zakopanom a Posedenie pri vianočnom stromčeku.
Odmenou za našu prácu sú milé úsmevy detí.
Mgr. Ľuboslava Reištetterová
riaditeľka Domova detí

Evanjelická spojená škola internátna Červenica
Starostlivosť o deti a žiakov s hluchoslepotou v Červenici sa datuje od roku 1992, kedy vznikla prvá
špeciálna škola na Slovensku pre žiakov s duálnym
postihnutím zraku a sluchu. Postupne k základnej škole
pribudli špeciálna materská škola a praktická škola.
V roku 2010 došlo ku zlúčeniu troch zložiek a vznikla
Evanjelická spojená škola internátna v Červenici. Súčasťou školy sú aj internát a jedáleň.
Edukačný proces sa realizuje podľa štátnych a školských vzdelávacích programov. V rámci ďalších aktivít sa žiaci zúčastňujú canisterapie, navštevujú divadlo, planetárium, Zoo,... . Pravidelne sa organizujú
rôzne spoločenské aktivity – karneval, Deň detí, oslavy
narodenín, Mikulášsky večierok, vianočná besiedka.
Duchovný život sa realizuje v spolupráci so zborovým farárom Radoslavom Gregom z Opinej. Každý deň
sa začína spoločným ranným stíšením, 3 x v roku sa
zúčastňujeme spoločných služieb Božích.
V priebehu letných mesiacov sa uskutočnila rekonštrukcia podkrovných priestorov a bezbariérového prístupu. Začiatkom decembra tam bola zahájená činnosť dvoch tried – materskej a praktickej školy. V priebehu decembra 2014 sa nám úspešne podarilo ukončiť aj projekt Prírodný amfiteáter a renovácia ihriska pre
žiakov s hluchoslepotou. Jednotlivé súčasti areálu majú
podporiť rozvoj a učenie žiakov s hluchoslepotou.
Propagácia školy sa realizovala aj prostredníctvom
príspevku o škole v relácii RTVS Orientácie. Ľudmila
Gregová sa zúčastnila Veľtrhu sociálnych aktivít v Bratislave s príspevkom Edukácia jednotlivcov s hluchoslepotou. K prezentácii školy prispieva aj prijímanie mnohých návštev, ktoré počas roka prichádzajú k nám so
záujmom o našu prácu.
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
Č. účtu: 3375848853/0200
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SED Púchov

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Púchov
Royova 4
02 001 Púchov
Mobil: +421 903 027 238
Č. účtu: 0362735514/0900
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SED Detské opatrovateľské centrum V. Roya bolo
slávnostne otvorené 3. októbra 2005.
Do centra prijímame deti bez rozdielu vierovyznania
ich rodičov. V súčasnosti máme zapísaných 7 detí, vo
veku 12 – 28 mesiacov.
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 centra sa prispôsobuje
nielen deťom, ale aj rodičom, ktorým sa snažíme vychádzať v ústrety.
Úlohou centra je poskytovať deťom odbornú starostlivosť nielen o zdravie, ale aj o všestranný vývin, rozvoj individuálnych schopností, rešpektovanie ich aktivít, harmonický rozvoj telesných a duševných schopností. V rámci výchovných aktivít sa zameriavame na
telesnú, hudobnú, pracovnú, rozumovú a výtvarnú
výchovu. Jednotlivé dni v týždni majú svoje presne
určené zameranie.
Počas telesnej výchovy deti skáču, hádžu si ľahké
predmety. Na výtvarnej výchove sa učia narábať s rôznymi druhmi výtvarných materiálov. Počas rozumovej
výchovy sa deti učia nazývať predmety dennej potreby.
Počas pracovnej výchovy sa hrajú s plastelínou, stavebnicami. Na hudobnej výchove poznávajú jednotlivé
hudobné nástroje, tancujú. S pomocou dobrovoľníčky
z cirkevného zboru a našej pani farárky Lenky Rišiaňovej realizujeme náboženskú výchovu s ohľadom na vek
detí. Deti sa učia spievať kresťanské ukazovacie piesne,
ukazujú si biblický príbeh z detskej knihy. Pred jedlom
sa učia zložiť si ruky k modlitbe a zakončiť modlitbu
(prednáša sestrička) amen.
Rok 2014 bol pre nás a naše zariadenie pomerne
pokojný, zúčastnili sme sa v našom cirkevnom zbore
Púchov spolu s niektorými rodičmi a deťmi Zborového
dňa, čo bola veľmi milá akcia.
Naše snahy do budúcnosti sú naďalej sa dobre starať
o deti, poskytovať kvalitné služby a predovšetkým slúžiť. Slúžiť Pánu Bohu, ľuďom a rodičom. Našou úprimnou snahou je i naďalej intenzívne spolupracovať
s miestnym cirkevným zborom.
Mgr. Elena Behrová
správkyňa SED

SED SVETLO

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Červenica
082 07 Červenica 114
Telefón: 055/ 699 04 88
E-mail: radoslav.grega@gmail.com
www.ecavopina.sk
Č. účtu: 0082129720/0900

SED SVETLO v roku 2014 pôsobilo aj svojou dobrovoľníckou aktivitou. Pre obmedzené pomery k možnosti využívania zariadenia SED SVETLO a školy pre žiakov s hluchoslepotou z dôvodu rekonštrukcie podkrovných priestorov a bezbariérového prístupu, bol
pripravený letný biblický tábor pre deti a dorast dennou formou na evanjelickej fare v Opinej. Zúčastnilo sa
ho vyše 40 detí. Taktiež bol zorganizovaný aj biblický
tábor zameraný pre mladých ľudí dorasteneckého veku
a mládeže. Veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníkom,
ktorí svojou obetavou činnosťou akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní tejto činnosti.
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. Dôležitým zámerom SED Svetlo je spolupráca
so školou v Červenici pre deti s viacnásobným postihnutím. Stredisko Evanjelickej diakonie SVETLO pôsobilo aj v oblasti návštevnej služby starších a nemocných prostredníctvom dobrovoľných sestier. Poslúžili
duchovnou opaterou, ale aj opatrovateľskou starostlivosťou.
Potrebné finančné prostriedky na svoju činnosť získava najmä od prispievateľov prostredníctvom 2% príspevku z ich daní, od darcov a z prípadného získania
finančných príspevkov zo schválených projektov.
V novembri bolo SED SVETLO zaregistrované na
VÚC v Prešove ako zariadenie s možnosťou poskytovať
opatrovateľskú službu.
Koncom roku 2014 stredisko po dokončení rekonštrukčných a projektových prác v areáli zariadenia realizovalo prevádzkovú údržbu vnútorných priestorov
s prípravou na využitie v budúcnosti v plnom rozsahu.
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
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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
Č. účtu: 4001993196/7500
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SED „útulok - Dom na polceste“ poskytuje psycho –
sociálnu starostlivosť mladým dospelým po odchode
z detského domova už od roku 2000. Prichádzajú
k nám odchovanci detských domovov, ktorí nemajú
schopnosť zaradiť sa do normálneho života. Sú veľmi
sociálne a emocionálne nezrelí, častokrát v pásme
miernej mentálnej retardácie.
V roku 2014 sme v zariadení poskytovali soc. službu
spolu 47 klientom. 17 z nich sme prijali, 15 z nich odišlo
a 11 z nich bolo v prenajatých bytoch, kde sa o seba
sami starajú. Tešíme sa, že deviati klienti sú zamestnaní
v bežných prevádzkach v Poprade a okolí. V zariadení
zamestnávame štyroch, jeden je študent.
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 vypestovať pracovné návyky a s týmto zámerom už 8 rokov funguje
stavebná činnosť. V rámci tejto prevádzky sme v roku
2014 realizovali rekonštrukciu bývalej evanjelickej fary
v Poprade - Stráže, zatepľovanie 2 rodinných domov,
pokládku zámkovej dlažby v Kežmarku na námestiach,
a iné.
8 chlapcov sa zúčastnilo projektu starostlivosti
o Tatry, kde 8 mesiacov pracovali na udržiavaní zelene
v Tatrách a 5 klientov bolo nasadených vo vojenských
lesoch v Levočských vrchoch.
V roku 2014 už naplno fungovala novo – založená
poľnohospodárska farma, kde je začlenených pravidelne 4 - 5 klientov, za rok sa tam vystriedalo spolu 15
chlapcov.
Ostala aj spolupráca s Golfovým ihriskom vo Veľkej
Lomnici, kde ochotné vedenie tejto spoločnosti celú
sezónu prijalo na dohodu 3 - 4 našich klientov.
Čo nám spôsobuje najväčšiu radosť je duchovná
starostlivosť o našich chlapcov. Tešíme sa z Božieho
požehnania, ktoré na nás i našich klientov vylieva náš
Pán Ježiš Kristus. Naši klienti a niektorí z nich aj naši bratia sa dvakrát do týždňa stretávajú na skupinkách a raz
v týždni na spoločenstve.
Mgr. Stanislav Gurka
riaditeľ

SED Bratislava

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Bratislava
Partizánska 2
811 03 Bratislava

SED Bratislava začalo so svojou činnosťou 2. apríla
2013 ako Domov sociálnych služieb pre ľudí v seniorskom veku s vysokým stupňom odkázanosti. Staráme
sa o 35 klientov.
Domov sociálnych služieb je zariadenie rodinného typu pre seniorov. SED Bratislava zabezpečuje
komplexitu služieb svojim klientom 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.
Sme veľmi vďační za bratov farárov, ktorí pravidelne,
každý štvrtok slúžia v našej kaplnke Služby Božie a taktiež ďakujeme všetkým sestrám diakonkám a dobrovoľníkom, ktorí navštevujú našich klientov a slúžia im.
Každý deň ráno o 9 tej robíme Biblické stíšenia pre
klientov a zamestnancov, ktorí majú záujem o Božie
Slovo. Taktiež sme veľmi vďační aj za dobrovoľných pracovníkov z cirkevných zborov Dúbravka a Legionárska,
ktorí nám pravidelne pomáhajú a venujú sa diakonickej práci tu u nás.
Klientom poskytujeme rôzne terapie (muzikoterapia,
biblioterapia, pamäťový tréning, fyzioterapia a pod.)
a rôzne ďalšie programy ako sú rôzne kultúrne, spoločenské akcie, čítanie, prechádzky. S klientmi sa pracuje
podľa vypracovaných individuálnych plánov rozvoja.
Taktiež sa staráme o ich fyzické zdravie v rámci možností, ktoré máme.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomu, že náš Domov dnes plnohodnotne
funguje, dostali sme toho veľa, či už v podobe praktickej služby, darovaného osobného času, materiálnych,
či finančných darov.
Ďakujeme aj za modlitebnú podporu, ktorú veľmi
cítime. Prosíme Vás, aby ste sa za nás aj naďalej modlili.
Nech je Pán Boh oslávený v tejto službe!
Mgr. Beata Dobová
riaditeľka

Mobil: +421 907 830 684
E-mail: dobova@sedba.sk
Č. účtu: 4016735915/7500

21

SED Hontianske Moravce

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
Č. účtu: 0400256662/0900
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SED Hontianske Moravce vykonáva svoju činnosť od
25. januára 2003. V roku 2014 sme poskytovali služby
Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb.
V rámci odborných činností sme sa zamerali najmä
na základné sociálne poradenstvo, na pomoc pri odkázanosti, na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Popri odborných
činnostiach sme kládli dôraz aj na kvalitu obslužných
činností v oblasti ubytovania, stravovania a upratovania. V spolupráci s obvodným lekárom a odbornými
lekármi sme zabezpečovali zdravotnú starostlivosť.
Práca odborníkov priamo v zariadení už prebiehala tretí
rok a musíme konštatovať, že výsledky práce sú veľmi
pozitívne.
V zariadení pracovalo 16 zamestnancov, ktorí poskytovali služby celkom pre 36 klientov, ktorých priemerný
vek bol 82 rokov. Ku koncu roka bolo v našej starostlivosti 27 klientov.
V rámci sociálnej práce sme sa zameriavali na spoločné stretnutia klientov pri rôznych príležitostiach.
Spoločné akcie so Základnou školou s materskou školou boli zamerané na spojenie dvoch generácií a to detí
a seniorov. Individuálna práca s imobilnými klientami
bola zameraná na pamäťové cvičenia a reminiscenčné
techniky.
Spoločne sme sa zúčastňovali aj podujatí organizovaných obcou. Boli to napríklad Beh zdravia, Dožinky,
Obecná zabíjačka a Vianočné trhy.
Pokračovali sme v spolupráci s cirkevným zborom
a naši klienti podľa svojich možností navštevovali
nedeľňajšie služby Božie. Pravidelne zariadenie navštevovali brat farár Dušan Chovanec a neskôr brat farár
Dušan Hučka a katolícky farár Andrej Karcagi.
Našou prioritou do budúcnosti je s pomocou Božou
pomáhať seniorom prekonávať samotu, chorobu
a dodať im pocit istoty.
Bc. Jana Brunauerová
riaditeľka

SED Horné Saliby

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
Č. účtu: 24094304/0900

SED Horné Saliby začalo svoju činnosť v roku 1996
a od roku 2009 fungujeme ako Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE Horné Saliby Domov sociálnych služieb.
Celková kapacita zariadenia je 20 klientov. Klienti
môžu bývať v jedno a dvojlôžkových izbách. Stará
sa o nich tím 11 zamestnancov, v zmysle Zákona
o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. § 38. Klientelu
tvoria klienti s najvyšším stupňom odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
V rámci integrácie klientov spolupracujeme s rôznymi organizáciami, napr. základnými školami, materskými školami, Maticou Slovenskou, Cirkevným zborom ECAV v Horných Salibách, Zariadením pre seniorov
Dolné Saliby.
Pre klientov organizujeme rôzne kultúrne podujatia.
Nezabúdame ani na okrúhle výročia našich klientov,
ktorých sa dožívajú. Jubilujúcich klientov pozýva na
stretnutie a posedenie s programom aj Obecný úrad
v Horných Salibách. Súčasťou poskytovaných služieb
je aj duchovná starostlivosť o klientov a zamestnancov
zariadenia. Niekoľko rokov sa zapájame do projektu
Operácia vianočné dieťa prostredníctvom, ktorého
môžeme na vianočné sviatky potešiť a obdariť balíčkom deti z núdznych rodín.
Obvodnou lekárkou je zabezpečená zdravotná starostlivosť o klientov. Činnosť na zdravotnom úseku je
zameraná na komplexnú opatrovateľskú starostlivosť,
na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb klientov. Zabezpečujeme odvoz klientov na odborné vyšetrenia, na požiadanie klientov kadernícke služby, pedikúru a masáže tela.
Okrem poskytovaných sociálnych služieb v našom
zariadení zabezpečujeme organizovanie spoločného
stravovania pre dôchodcov z obce Horné Saliby
Pre lepšie plnenie nášho poslania sa zamestnanci
zariadenia zúčastňujú rôznych školení, prednášok
a odborných seminárov.
Keďže sa snažíme dopriať pokojnú starobu našim
klientom, dať im najavo, že sú stále potrební a užitoční,
riadime sa našim mottom, že s úsmevom ide všetko
ľahšie.
Bc. Alžbeta Kontárová
riaditeľka
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SED Komárno

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno
Mobil: +421 948 099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
Č. účtu: 4007924829/7500
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SED Komárno začalo so svojou činnosťou 16. novembra 2007. Od roku 2014 k nám bolo pričlenené SED
Sazdice. Hlavnou myšlienkou je poskytovať službu
blížnym, osamoteným a trpiacim, ktorí potrebujú
pomoc.
Klientom poskytujeme služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 Z. z. s Denným pobytom. Služby zahŕňali sociálne poradenstvo,
pracovnú terapiu, ale aj záujmovú činnosť našich klientov.
V súčasnosti kapacita nášho zariadenia predstavuje 26 miest, ktoré máme ku koncu roku 2014 plne
obsadené. Klienti majú zabezpečenú kvalitnú starostlivosť jednou opatrovateľkou, ktorá vedie činnosť
sociálnej služby. Ku každému klientovi pristupujeme
individuálne podľa potreby, schopností a zručnosti.
V rámci sociálnej práce boli vytvorené individuálne
rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie vhodné pre klienta. Ide o rozvíjanie jemnej motoriky, pamäťové cvičenie, terapeutické cvičenia.
V Dennom stacionári sme sa s klientmi zúčastňovali
rôznych kultúrnych podujatí, napríklad Noc múzeí, Noc
kostolov, divadelných vystúpení, muzikálov, nechýbali
ani rôzne výlety, pešie túry, prechádzky a zúčastnili sme
sa vystúpenia speváčky Marie Rottrovej. S klientmi sa
venujeme čítaniu rôznych zaujímavých príbehov, rozprávaniu príbehov z mladosti a venujeme sa činnostiam, ktoré navrhujú samotní klienti. Sú to rôzne ručné
práce na aktuálne témy ako pletenie vencov, zhotovovanie ikeban, mikulášskych balíčkov. Zúčastňujeme sa
aktívne aj cirkevných podujatí. Cirkevný zbor má svoj
spevokol, kde sa naše klientky aktívne podieľajú na
jeho činnosti .
Na záver sa chcem poďakovať Pánu Bohu za všetko
doterajšie požehnanie, personálu a všetkým ochotným
spolupracovníkom za chod nášho strediska.
Ružena Majerová
správkyňa SED

SED Košeca
SED v Košeci bolo založené 6. septembra 1996.
Dňa 1. mája 1997 bol posvätený základný kameň. SED
bolo posvätené a odovzdané do prevádzky 31. októbra
2003.
Kapacita celého zariadenia predstavuje 65 miest
v prevažne jednoposteľových izbách so sociálnym
zariadením, s prerozdelením kapacity Domova sociálnych služieb 30 miest a Zariadenia pre seniorov 35
miest. V priebehu roka 2014 sme z dôvodu zmeny
zákona požiadali o zmenu druhu poskytovaných služieb a prerozdelenia kapacity zariadenia k 1. 1. 2015.
Od tohto dátumu naše stredisko poskytuje služby
v Zariadení pre seniorov s kapacitou 40 miest a v Zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 25 miest.
Klientom poskytujeme služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 Z. z., ktoré
tento zákon stanovuje. Okrem toho sú klientom poskytované pedikérske, kadernícke, masérske a lekárske
služby, rehabilitácie, cvičenia a pravidelná pastorácia
v kresťansko- evanjelickom duchu.
Celkovo sme v roku 2014 poskytovali služby 97 klientom, z toho 70 ženám, celoročný priemer bol 65 klientov. Priemerný vek našich obyvateľov bol 82,5 roka.
V priemere sme zamestnávali 36 zamestnancov na
plný pracovný úväzok. Z toho 30 žien a 6 mužov. Na
dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov,
okrem toho nám počas potreby v priebehu roka vypomáhali 2 dobrovoľníci, ktorí prichádzali do zariadenia podľa potreby alebo pracovali pre zariadenie bez
nároku na odmenu.
Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a vedenie. Personálu a všetkým
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a sponzorom, i tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zdarný chod zariadenia SED v Košeci.
Stredisko Evanjelickej Diakonie
Košeca
018 64 Košeca 898

Ing. Marcel Breče
riaditeľ

Telefón: 042/ 444 15 28
Mobil: +421 918 828 515
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
www.diakoniakoseca.sk
Č. účtu: 3021845372/0200
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SED Kšinná

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Kšinná
956 41 Kšinná 70
Telefón: 038/ 760 818 5-86
Mobil: +421 903 250 245
E-mail: ddksinna@pbi.sk
Č. účtu: 20007381/6500
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SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociálnych
služieb začalo so svojou činnosťou v januári 1996, ako
prvé zariadenie tohto typu v rámci ED.
Pôvodná novostavba zborového domu bola vďaka
vedeniu ED a za sponzorskej finančnej pomoci Kláry
Medveckej (prvej obyvateľky DD) prestavaná na
Domov dôchodcov.
V zariadení počas roka boli poskytnuté sociálne
služby 21 klientom, z toho v Zariadení pre seniorov –
16 klientom a v Domove sociálnych služieb – 5 klientom, ktorí sú nielen telesne, ale aj mentálne postihnutí. Poskytujeme im sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z. z. Priemerný vek klientov bol 82 rokov.
Prevádzku zabezpečuje s láskou a pochopením
13 zamestnancov. Prevádzka v domove je nepretržitá s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, duchovnou starostlivosťou a voľno časovými aktivitami. Zariadenie navštevuje praktický lekár. Klientom
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, adventné
večierne a dopoludňajšie stíšenie v spoločenskej miestnosti domova. Pre klientov, ktorí sa nemôžu zúčastniť
služieb Božích v kostole, bol z kostola do domova technicky zabezpečený rozhlasový prenos.
V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené
individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie:
muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia,
reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka
pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpenie detí z MŠ, ZŠ z detskej besiedky a folklórny súbor
Bukovina.
V rámci roka sa nám podarilo vymeniť okná a vstupné
vchodové dvere za spolupráce Ústredia ED a finančnej
pomoci zo zahraničia.
Ďakujeme Pánu Bohu, že stál pri nás aj v tomto roku
a požehnával našu prácu.
Ing. Jozef Hadvig
riaditeľ

SED Sazdice
SED Sazdice bolo zriadené dňa 29. októbra 2013. So
svojou činnosťou začalo 1. januára 2014. V Dennom
stacionári poskytujeme sociálne služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008
Z. z., ktoré tento zákon stanovuje. Hlavnou myšlienkou
je poskytovať službu blížnym, osamoteným a trpiacim,
ktorí to potrebujú. Poskytli sme služby pre 16 klientov, ktorí sú väčšinou členmi evanjelického 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, diskusie, voľná záujmová
činnosť. Pri diskusiách boli zvolené praktické a poučné
témy, ktoré navrhovali 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 poskytovateľa sociálnej starostlivosti v našom regióne bola publikovaná
v regionálnej tlači, i v časopise Diakonia.sk. Prvoradou úlohou strediska naďalej zostáva získavať nových
klientov pre Denný stacionár. V pláne máme množstvo
akcií v spolupráci s inými zariadeniami na území mesta
i mimo neho.
Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré boli, môžeme len
s vďakou vyznať, že to bol Pán Boh, ktorý túto prácu viedol a požehnával.
Helena Tuhárska
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie
Sazdice
935 85 Sazdice 93
Mobil: +421 917 637 101
E-mail: sedsazdice@gmail.com
Č. účtu: 3209726658/0200
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SED Slatina nad Bebravou
SED „Prameň“ Slatina nad Bebravou začalo so svojou činnosťou 14. januára 2013. Sídli v novozrekonštruovanej budove s priestrannými miestnosťami, centrálnou spoločenskou miestnosťou, dvoma oddychovými
miestnosťami, jedálňou a bohoslužobným priestorom.
Klientom Denného stacionára boli poskytované
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sociálne služby s denným pobytom. Zahŕňali sociálne poradenstvo, stravovanie a zabezpečovanie pracovnej terapie i záujmovú
činnosť.
Zariadenie tohto typu je jedinečné tým, že sa
sociálne služby poskytujú klientom v ich prirodzenom
sociálnom prostredí.
Okrem poskytovanej terapie a záujmovej činnosti
bola počas roka zabezpečovaná i duchovná služba pre
klientov formou ranných zamyslení. Prostred pracovného týždňa sa klienti SED i členovia CZ zúčastňovali
biblických hodín so štúdiom a výkladom Písma Svätého. Pobyt klientom spestrili svojim vystúpením deti
miestnej MŠ a ZŠ a ľudový súbor Podhoranček.
Činnosť nového neverejného poskytovateľa sociálnej starostlivosti v našom regióne bola publikovaná
v miestnej tlači, regionálnej televízii i v časopise Diakonia.sk.
Ďakujeme Pánu Bohu za toto požehnané dielo.
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
Č. účtu: 20530543/6500
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SED Sučany

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
Č. účtu: 2629026530/1100

SED Sučany poskytuje sociálne služby od roku 2006.
V zariadení boli počas roka poskytnuté sociálne služby
77 klientom. Z toho v Zariadení pre seniorov 33, Špecializovanom zariadení 31, Domove sociálnych služieb
12, Samoplatiteľ – občan nemeckej príslušnosti 1.
V priestoroch nášho zariadenia sa nachádzajú ambulancie lekárov, Optika, ADOS, a lekáreň. Prostredníctvom Banky kompenzačných pomôcok zapožičiavame
polohovacie postele, invalidné vozíky, chodítka a to aj
mimo oblasť Slovenska. Pomoc v rámci medzinárodných vzťahov bola doručená do Bosny-Hercegoviny či
Afganistanu. Išlo predovšetkým o spacie vaky, vojenské
deky a oblečenie.
V oblasti neustáleho vzdelávania je vhodné spomenúť aj supervíziu, ktorá sa realizovala pod vedením pani
Soni Holúbkovej. Spoločne hľadáme spôsoby skvalitňovania našej služby.
Počas uplynulého roka sa zamestnanci vzdelávali
v Centre Memory v Bratislave. V týždennom kurze získali vedomosti pri opatrovaní seniorov s Alzheimerovou chorobou. Opatrovateľky sa zúčastnili aj vzdelávacej prednášky občianskeho združenia Spoľach, ktorá
bola taktiež zameraná na spomenuté ochorenie.
Za požehnanú akciu považujeme Benefičný komorný
koncert, ktorý bol zrealizovaný spoločnosťou DELUVIS.
Uskutočnil sa v Evanjelickom chráme v Martine a výťažok bol odovzdaný z rúk riaditeľa spoločnosti Martina
Keszöcze pre potreby SED Sučany.
Vďaka akademickému maliarovi Jánovi Vrabcovi
sa súčasťou modlitebne stal nový oltárny obraz. Slávnostný obrad posvätenia vykonal počas veľkonočných sviatkov pán farár Marián Krivuš a pán farár Daniel
Beňuch.
Z náročných prác, ktoré sa týkajú nášho zariadenia sa
nám v minulom roku podarilo zvládnuť vyasfaltovanie
prístupovej cesty a parkoviska pred budovou. Taktiež
rekonštrukcia kúpeľne. Kompletne sme vymenili vodomery na teplú a studenú vodu.
Za každé dielo, ktoré sa nám podarilo v uplynulom
roku zvládnuť, patrí poďakovanie celému kolektívu
zariadenia. Úprimná vďaka patrí predovšetkým Pánu
Bohu, ktorý nás posilňoval a dával nám vždy novú silu
k zvládnutiu prekážok.
Bc. Lenka Taškárová
riaditeľka
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SED Trnava
SED Trnava poskytuje sociálne služby od roku 2006.
V zariadení sú poskytované sociálne služby 60 klientom, z toho 40 klientom v Domove sociálnych služieb, 5 klientom v Zariadení pre seniorov a 15 klientom
v Dennom stacionári pre mladých dospelých s mentálnym postihnutím.
Prevádzku zabezpečovalo v priemere 30 zamestnancov. Klientom bola poskytovaná celodenná odborná
zdravotná a sociálna starostlivosť. V rámci zdravotníckej starostlivosti v zariadení pracuje 1 zdravotná sestra, 16 opatrovateliek. Zariadenie navštevuje praktický
lekár, psychiater, geriater a psychológ. Klientom zabezpečujeme potrebné zdravotnícke pomôcky, lieky, individuálnu liečbu BIOPTRON lampou, v prípade záujmu
služby rehabilitačnej sestry a maséra.
V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú
nedeľné služby Božie, biblická hodina, ranné zamyslenia a stretnutia so Spoločenstvom evanjelických žien.
Klienti majú vypracované individuálne rozvojové
plány, ktoré zahŕňajú terapie ako biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, kultúrna činnosť, ergoterapia, aromaterapia, kanisterapia, práca s terapeutickými bábikami, kognitívny tréning, zabezpečovanie sociálnej
interakcie, mentálna stimulácia zameraná na pozornosť či pamäť, pomoc pri zabezpečovaní potrieb pri
vlastných záujmových činnostiach klientov. Klienti
Denného stacionára pravidelne navštevujú divadelné
predstavenia, chodia na výlety, do divadla, kina, galérie, múzea.
Rodinným príslušníkom a klientom poskytujeme aj
sociálne poradenstvo.
Pre klientov pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci,
zamestnanci a tiež klienti Denného stacionára. Počas
roka sme pripravili fašiangové posedenie, Deň matiek,
májovú veselicu, jarmočné posedenie, vianočný večierok a rôzne iné podujatia.
Stredisko Evanjelickej Diakonie
Trnava
Kalinčiakova 45
917 01 Trnava
Telefón: 033/ 554 52 08
Mobil: +421 918 828 516
E-mail: ruzenka.srdosova@gmail.com
Č. účtu: 1113756001/5600

30

Mgr. Ružena Srdošová
riaditeľka

SED Veličná
SED Veličná Archa bolo zriadené v septembri 2006.
Hlavnou činnosťou je zapožičiavanie kompenzačných pomôcok. Najžiadanejšími sú elektrické a mechanické polohovateľné postele. Banka v roku 2014
pomohla 44 klientom. Jej činnosť sa dostala do povedomia okolia.
V spolupráci s predsedníčkou Poľnohospodárskeho družstva vo Veličnej sme dostali bezplatne ďalšie priestory na skladovanie kompenzačných pomôcok. V letných mesiacoch sme s dobrovoľníkmi vycestovali k partnerom do Nemecka a doplnili pomôcky
nielen pre našu banku, ale aj pre iné diakonické zariadenia. Sme vďační aj za mládežníkov a dorast z nášho
cirkevného zboru. Ich ochota pridať ruku k dielu, nám
umožnila upraviť, vyčistiť okolie a pripraviť nové skladové priestory Archy.
Veľkou pomocou nám bol dobrovoľník Jurko Červeň,
ktorý nám poslúžil svojou šikovnosťou a urobil drobné
opravy na kompenzačných pomôckach. Sme vďační aj
za takúto formu pomoci.
Od decembra 2014 sme rozbehli Terénnu opatrovateľskú službu. Poskytujeme starostlivosť 10 klientom
v ich prirodzenom domácom prostredí.
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
Č. účtu: 4013404088/7500
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SED Vranov nad Topľou
SED Vranov nad Topľou začalo so svojou činnosťou v roku 2008. Poskytujeme sociálne služby v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. v Domove sociálnych služieb
a v Dennom stacionári ambulantnou formou. DSS
navštevujú 3 klienti a Denný stacionár 8 klienti. Stará sa
o nich 1 sociálna pracovníčka. V zariadení sa nachádza
Banka kompenzačných pomôcok, ktorá je veľmi vyhľadávaná a nápomocná ľudom, ktorí to potrebujú.
Denný režim klientov zodpovedá doporučeným
denným, týždenným programom. Pripravili sme
tiež niekoľko osobitných podujatí na skvalitnenie
života našich seniorov. K veľkej obľube klientov patrí
duchovná činnosť, čítanie z Biblie, spievanie duchovných piesní, modlitby.
Klientom je poskytované sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, v rámci ktorej pomáhajú pri rôznych činnostiach, či už ide o pomoc pri pečení koláčov,
stolovaní, umývaní riadu, alebo pri zhotovovaní výrobkov vytvorených ručnými prácami, ktorými sa prezentujeme v rámci našej činnosti. K záujmovým činnostiam
patrí čítanie dennej tlače, lúštenie krížoviek. Ďalšou
dennou činnosťou boli ručné práce, v rámci ktorých
sme zhotovovali levanduľové vrecúška, brošne z vlny,
farebné náramky z gumičiek a rôzne papierové ozdoby.
Klientom sme zorganizovali besedy s príslušníkmi Policajného zboru o ochrane seniorov pred podomovými
predajcami, prípadne o bezpečnosti seniorov v domácnostiach, zabezpečovali sme pamäťové cvičenia, ktoré
boli poskytované akreditovanou zdravotnou sestrou.
Ďalej to boli besedy s lekárom o správnej životospráve
seniorov. V rámci utužovania kolektívu sa klienti zúčastnili turistických vychádzok v rekreačnej oblasti Domaša,
návštevy pamätihodnosti. Okresná knižnica pripravila tiež kultúrne podujatia pre seniorov. K obľúbeným
podujatiam sa koncoročne zaraďuje aj predvianočné
posedenie, ktoré sa koná v priestoroch strediska ED.
Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a vedenie. Ďakujeme taktiež všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že naše poslanie zlepšovať život
seniorom môžeme naďalej napĺňať.
Stredisko Evanjelickej Diakonie
Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: +421 917 480 007
E-mail: diakoniavt@gmail.com
Č. účtu: 0561404507/0900
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PaedDr. Jozef Švarbalík
správca SED

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

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
Č. účtu: 0304042437/0900

Stredisko bolo zariadené v roku 2007 s cieľom poskytovať sociálne služby pre seniorov.
Naša činnosť v roku 2014 bola zameraná na pomoc
seniorom žijúcim v domácom prostredí na území Hornej Mičinej, Čerína, Čačína, Dolnej Mičinej a Môlče. Pre
svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej
osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných
úkonov. Jedným z nich je dovoz teplej stravy a požičiavanie kompenzačných pomôcok, o ktoré je pomerne
veľký záujem.
SED spolu s Ústredím ED hľadá novú skladbu poskytovania sociálnych služieb, ktoré budú vyhovovať aktuálnym potrebám seniorov v regióne.
Napriek všetkým prekážkam, ktoré musíme prekonávať, 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

SED Považská Bystrica
Stredisko Evanjelickej Diakonie
Považská Bystrica
Školská 227/ 3
017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/ 432 19 16
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
Č. účtu: 490945372/0200

Stredisko Evanjelickej diakonie Považská Bystrica
bolo zriadené dňa 29. októbra 2013. Hlavným predmetom činnosti poskytovanej sociálnej služby bude
Denný stacionár pre seniorov. V priebehu roku 2014
sa nepodarilo vybaviť potrebné povolenia a registráciu na úradoch. Činnosť stacionára sa z tohto dôvodu
nemohla rozbehnúť podľa našich predstáv.
V priebehu roka 2015 plánujeme uskutočniť všetky
potrebné stavebné, technické, administratívne a personálne kroky tak, aby sme mohli spustiť plnú prevádzku
strediska.
Veríme, že s Božou pomocou a v spolupráci s ústredím ED ECAV, tak ako aj so zahraničnými partnermi
budeme môcť dokončiť práce na Dennom stacionári.
Mgr. Miroslav Kortman
správca SED
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AGAPÉ

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21
Telefón: 02/ 449 713 38
Č. účtu: 0180071120/0900
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Agapé začalo so svojou prevádzkou v septembri
1994. Hlavnou náplňou zariadenia sú ubytovacie a stravovacie služby počas seminárov a školení, prípadne len
ubytovanie pre skupiny alebo jednotlivcom v zariadení.
V priestoroch sa konali nasledovné cirkevné akcie:
semináre Spoločenstva evanjelických žien, vzdelávanie kaplánov ECAV, študenti z Roanoke College USA
s prof. Hinlickym, Diakonia EKM Halle, Evanjelický cirkevný zbor Arnstadt, Nemecko, Verband ev. Diasporapfarrer im Rheihland, Neuwred, Nemecko – farári,
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen, Rakúsko,
Univerzitné pastoračné centrum – Mosty, Ekumenická
pastoračná služba v OS a OZ SR, Evanjelické gymnázium Tisovec, Ekumenický biblický tábor slovenských
detí z Maďarska, Evanjelický cirkevný zbor Skoczow
z Poľska, Cirkevný zbor Žehňa, Zborový denný letný
tábor pre deti Svätý Jur, Stretnutie rodákov zo Svätého
Jura a Zborové akcie – kar, krstiny, oslavy pri životných
jubileách a iné.
Poskytli sme služby a priestory aj pre iné organizácie
a jednotlivcom ako napr.: Academia Istropolitana Nova,
Celoštátna slovenská samospráva v Budapešti, OZ Náš
svet – Vranov n/Topľou, Betánia Senec, Apoštolská cirkev, Spoločenstvo kresťanského života Laura – združenie mladých, Seleziáni, Úsmev ako dar, Divadlo Vertigo
– CSS Budapešť YWAM – Cheb, Dialóg Slov. inštitút pre
výcvik Gestalt – semináre psychológovia, Mesto Svätý
Jur – Svätojurské hody, Ubytovanie pre skupiny a pre
jednotlivých ľudí.
Najdôležitejšou činnosťou AGAPÉ v súčasnosti je
zabezpečovanie stravy pre obyvateľov v Dome seniorov AGAPÉ a detí v CMŠ Betlehem, ktorí sú odkázaní na
našu kuchyňu, pretože iné možnosti v meste nie sú.
Do konca júla 2014 pôsobila v CMŠ Betlehem
nemecká lektorka - dobrovoľníčka Anne Rike Heinz.
Pôsobila 2 dni v škôlke, 1 deň na Evanjelickom lýceu
a 2 dni na Evanjelickej diakonii v Bratislave.
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho pomoc a požehnanie našej služby, ktorú sme konali, či už počas seminárov alebo v Dome seniorov a tiež ďakujem aj CZ ECAV
Svätý Jur za dobrú spoluprácu počas celého roka.
Anna Filová
riaditeľka

Sociálne služby poskytované ED ECAV za rok 2014
Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. a č. 305/2005 Z. z.
Názov sociálnej služby
podľa zákona č. 448/08 Z.z.

Počet klientov k 31.12.2014

Domov sociálnych služieb
(DSS)

Celkový počet klientov,
ktorým boli poskytnuté
služby za rok 2014

158

221

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

79

119

Špecializované zariadenie

22

31

DSS s denným pobytom

3

3

Denný stacionár

60

61

Terénna opatrovateľská služba

16

16

Útulok

34

47

Domov detí

36

43

Škola Červenica

37

37

Jasle Púchov
Spolu

12

18

457

596

Na základe živnosti alebo inej formy
Druh služby

Celkový počet klientov, ktorým boli
poskytnuté služby za rok 2014

Prepravná služba

11

Požičiavanie kompenzačných pomôcok

89

KROK – voľnočasové aktivity

111

Spolu

211

Prehľad počtu zamestnancov ED ECAV v roku 2014
Forma
- na plný pracovný pomer
- polovičný pracovný pomer

Počet
241
6

- skrátený pracovný pomer

12

- na dohodu

33

- na základe živnosti
- dobrovoľníci
- materská dovolenka
Spolu

5
57
5
359
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Poďakovanie
• Pri našej činnosti v r. 2014 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. 2014 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. 2014 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.
Slovenská katolícka charita
Rozhlas a televízia Slovenska
• 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 Slovensku za ústretovosť pri zabezpečovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou diakoniou
a taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.
Srdečne všetkým ďakujeme!
Ing. Ján Huba
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
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