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História SED - Veľký Slavkov
Stredisko evanjelickej DIAKONIE – „útulok Dom na polceste“ vo Veľkom
Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000.
Do roku 2004 sa táto práca konala pod hlavičkou Spoločenstva evanjelickej
mládeže, ktoré sa venuje organizovaniu voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Z
misijnej činnosti tejto organizácie tak vyvstala sociálna práca s mladými ľuďmi vo
Veľkom Slavkove. Dňa 20. 12. 2004, z dôvodu profesionalizácie práce a odbornému
zázemiu, prešla všetka činnosť pod Evanjelickú diakoniu a vzniklo Strediskom
evanjelickej diakonie so samostatnou právnou subjektivitou.
Sociálna práca strediska sa začala tak, že terajší riaditeľ zariadenia, vtedy ešte
ako pracovník Spoločenstva evanjelickej mládeže, prišiel v roku 1998 aj so svojou
rodinou bývať do Veľkého Slavkova. Jeho hlavnou náplňou bola výstavba
mládežníckeho centra. Popritom sa začal starať o troch núdznych mladých ľudí z
dediny, ktorých rodičia vyhodili z domu. Postupom času, keď do jeho rodiny
pribudlo viac takýchto ohrozených mladých ľudí nielen z dediny, ale aj zo širšieho
okolia, sa táto práca preniesla do priestorov bývalej evanjelickej školy vo Veľkom
Slavkove.
Po niekoľkých rokoch, keď už nebolo možné robiť sociálnu prácu iba formou
dobrovoľníctva, došlo k jej inštitucionálnemu začleneniu pod Evanjelickú diakoniu
a žiadosti o zaradenie do siete zariadení poskytujúcich odbornú sociálnu
starostlivosť mladým ľuďom v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na
základe schvaľovacieho procesu, sociálny odbor VÚC PSK v roku 2005, uznal Dom
na polceste vo Veľkom Slavkove ako zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu pomoc
formou útulku.

Kto sme
Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na základe zákona č. 448/2008
o sociálnych službách (do 31. 12. 2007 zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci), hlavne
mladým mužom, ktorí sú odchovancami detských domovov. Pretože títo ľudia
nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku života často nie
sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich
samostatný život, ktorý sa po odchode z Detského domova ani poriadne nezačal,
potom končí na periférii spoločnosti alebo v azylovom dome. Z toho dôvodu Dom na
polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas (najviac 4 roky), kde sa môžu
naučiť samostatne žiť. Sekundárnym spôsobom sa venujeme aj ľuďom, ktorí sa vo
svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, asociáli, ľudia, ktorí dlhší čas
žijú v kríze, narkomani) a pomáhame im v ich návrate do normálneho života.
Formálne fungujeme ako Stredisko evanjelickej diakonie so samostatnou
právnou subjektivitou a používame vlastné identifikačné číslo (IČO).
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Ciele
•
•
•
•
•

poskytovanie sociálnej, materiálnej, zdravotnej a duchovnej pomoci tým,
ktorí túto pomoc potrebujú.
príprava klientov pre život, aby v dnešnom svete dokázali samostatne
a plnohodnotne žiť
formou voľno časových aktivít a cieleného vzdelávania pomáhať mladým
ľuďom rozšíriť ich životný obzor a nájsť svoje miesto v tomto svete
evanjelizačným spôsobom prebudiť duchovný život mladých ľudí
a pomáhať im v tomto živote aj duchovne rásť a napredovať
podporovať sebavedomie a zdravý rast každého človeka

Personálne obsadenie
V roku 2009 malo Stredisko evanjelickej diakonie takého personálne
obsadenie:
Bc. Stanislav Gurka – zamestnaný na trvalý pracovný pomer – správca
Strediska evanjelickej diakonie a jeho štatutár
Bc. Eva Gurková – zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako sociálny
pracovník
Mgr. Vladimír Maťaš – v stredisku pracuje na živnosť ako projektový
manažér
Roman Pindroch – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej
terapie
Igor Šimko – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej
terapie
Ing. Jozef Hládek – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej
terapie
Pavol Geľatka – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej
terapie
Vladimír Kováč, ktorý je klientom strediska, je zamestnaný na dohodu a je
zodpovedný za kancelársku a účtovnícku agendu.
Správnu radu strediska tvorí 6 členov:
Bc. Stanislav Gurka, Ing. Mgr. Michal Findra, Mgr. Jana Pindrochová, Roman
Pindroch, Peter Madáč, Mgr. Vladimír Maťaš
Službu mladým núdznym ľuďom môžeme uskutočňovať aj vďaka práci
dobrovoľníkov, ktorí mnohokrát obetujú svoj čas a energiu bez nároku na akúkoľvek
odmenu. V roku 2009 do nášho tímu pribudli ako dobrovoľníci: manželia Iwan
a Miranda Hofmanovci pochádzajúci z Holandska. Iwan má na starosti prevádzku
na výrobu chladiarenských boxov, Miranda pomáha v kuchyni a pri zabezpečovaní
stravy. Okrem nich je pre nás veľkou pomocou aj Tomáš Kubíček z Popradu, ktorý
okrem práce s chlapcami trávi veľa času pri rozhovoroch s nimi. Posledným je Sepp
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Helgeson, ktorý k nám prišiel v septembri 2009. Pochádza z USA a prišiel do nášho
zariadenia ako dobrovoľník vďaka dobrovoľníckemu programu Ekumenickej radi
cirkví v SR.

Poskytované služby, klienti
Dom na polceste v roku 2009 svojim klientom poskytoval v prvom rade
ubytovanie a stravu. Okrem toho mali klienti zamestnancami strediska zabezpečené
sociálne a duchovné poradenstvo a to formou osobných rozhovorov, individuálnej
terapie ako aj formou biblických skupiniek a duchovných spoločenstiev. Rozvoj
osobných, komunikačných a sociálnych zručností stredisko zabezpečovalo formou
spoločných komunít, voľno časových aktivít a vzdelávacích programov. Nácvik
a ustálenie pracovných návykov a zručností sa dialo hlavne formou každodennej
pracovnej terapie.
Do nášho zariadenia prichádzajú mladí a mladiství ľudia (výnimočne aj starší)
z ulice, z detských domovov, reedukačných domovov a zo špeciálnych internátnych
škôl. Oficiálna veková hranica ktorú sme si vymedzili pre klientov je 17 – 27
rokov. Dĺžka pobytu v zariadení je časovo obmedzená na maximálne 4 roky. Túto
hranicu sme určili na základe skúseností s cieľovou skupinou, z dôvodu efektívnosti
poskytovania sociálnych služieb núdznym mladým ľuďom. Rok 2009 sme v našom
stredisku začínali s počtom klientov 26. Ukončili sme ho s počtom klientov 23. Čo sa
týka celkového počtu klientov, ktorým boli počas roka 2009 poskytnuté sociálne
služby, v tejto oblasti evidujeme pokles. Kým v roku 2008 bol tento počet 47 klientov,
v roku 2009 sme v celkovom vyjadrení poskytli sociálnu pomoc 37 klientom. Tento
pokles je daný zmenou priestoru poskytovania sociálnej služby. Po roku a pol sa
totiž naše zariadenie sťahovalo do obnovených priestorov, ktoré sú oproti dočasným
priestorom menšie. Vo vyjadrení prepočítaného počtu klientov na jeden deň však
evidujeme nárast z 20,03 klientov na každý deň v roku 2008 na 21,65 klientov na
každý deň v roku 2009.
Tieto údaje v krátkosti informujú o tom, že síce oproti roku 2008 SED poskytlo
sociálnu pomoc menšiemu počtu ľudí (o 10 klientov), no v počte klientov na jeden
deň bolo v našom zariadení o 1,62 klienta viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad činnosti za rok 2009
•

Rekonštrukcia a kolaudácia
Azda najdôležitejšou aktivitou bolo dokončenie a úspešná kolaudácia prvej
etapy rekonštrukcie nášho zariadenia. Túto rekonštrukciu sme začali v polovici roka
2007 a všetky práce okrem odborných prác sme sa snažili uskutočniť svojpomocne.
Pod vedením troch vedúcich pracovnej terapie tak naši chlapci pracovali na
zveľaďovaní priestoru, v ktorom žijú. Vo februári 2009 sme mohli skolaudovať prvé
dve nadzemné podlažia a chlapci sa sťahovali naspäť do vynoveného priestoru,
ktorý pred rokom a pol museli opustiť. Hoci pred nami ešte stojí dokončenie dvoch
podkrovných podlaží, sme Pánu Bohu vďační, že polovicu práce už máme za sebou
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a väčšiu časť roka sme mohli obývať vynovené priestory, ktoré ešte nedávno boli
v schátralom stave.
• Vebabox
Ďalším dôležitým momentom bolo zriadenie malej pracovnej prevádzky na
výrobu chladiarenských boxov do osobných áut značky Vebabox. Prevádzku sme
otvorili v apríli 2009 v spolupráci s holandskou firmou Vebabox a jej slovenským
zastúpením firmou Orion Nova s.r.o. V tejto prevádzke pod vedením odborného
pracovníka sa klienti môžu učiť práci s drevom, strojárskej a elektromontážnej
výrobe.
•

Pracovná terapia
Svojpomocný spôsob rekonštrukcie Domu na polceste nám ukázal smer,
ktorým by sme sa v práci s ohrozenými mladými ľuďmi mali uberať. Už v roku 2008
sa nám podarilo získať niekoľko krátkodobých pracovných zakázok, vďaka ktorým
sme klientov zariadenia mohli zapojiť do pracovnej terapie. V roku 2009 sme túto
oblasť ešte viac rozšírili. Vďaka získaným skúsenostiam sme sa odvážili ísť aj do
väčších zakázok a tak sa nám s našou pracovnou partiou podarilo zrealizovať dve
menšie stavby rodinných domov. Samozrejme, že túto vec sme zvládli hlavne vďaka
pomoci našich vedúcich pracovnej terapie. Tento krok nám ukázal, že s našimi
chlapcami sme s istými obmedzeniami schopní, čo do kvality práce, konkurovať
bežným stavebným firmám. Tento fakt nás veľmi povzbudzuje v rozmýšľaní ešte
viac rozvíjať tento spôsob práce. Cez praktickú činnosť a prácu totiž klienti Domu na
polceste najlepšie porozumejú dôležitosti práce v živote človeka. Okrem toho majú
tiež možnosť v rámci reálnej práce získavať praktické zručnosti, ktoré v ďalšom
živote určite využijú.
• Realizované projekty
Na konci roka sa vďaka podpore rôznych grantorov rozbehli nové projekty.
„Plnohodnotný život im pristane“. Projekt v našom stredisku realizovalo
Spoločenstvo evanjelickej mládeže vďaka podpore Nadačného fondu Slovak
Telekom. Projekt bol zameraný na podporu a rozvoj zručností s informačno –
komunikačnými technológiami odchovancov detských domovov, absolventov
špeciálnych internátnych učilíšť a mladých ľudí bez prístrešia.
„Dobrovoľník v akcii!!“, je projekt, ktorý finančne podporila Nadácia pre deti
Slovenska. Cieľom projektu je ponúknuť mladým ľuďom, ktorí vyrastali
v prirodzenom a zdravom rodinnom prostredí priestor na to, aby vo svojom voľnom
čase a bez finančnej odmeny dokázali pomáhať svojím rovesníkom, ktorí nemali to
šťastie a vyrastali či už v detskom domove alebo v inom priestore, ktorý ich poznačil
do tej miery, že bez cudzej pomoci sa nedokážu osamostatniť a plnohodnotne žiť.
Projekt vzdelávania pracovníkov strediska a rozvoj sociálneho podnikania. Tento
projekt finančne podporila Nadácia SPP a jeho cieľom je pripraviť a realizovať
program vzdelávania pracovníkov a dobrovoľníkov nášho zariadenia v oblasti
sociálnych zručností, psychológie a pedagogiky. Okrem toho je projekt zameraný aj
na rozvoj sociálneho podnikania, ktoré realizujeme, aby sme našim chlapcom mohli
poskytnúť čo najviac možností pre získanie pracovných zručností a návykov.
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Posledným projektom, ktorý sme v roku 2009 realizovali bol projekt Pracovná
činnosť – súčasť integrácie do spoločnosti. Grantorom projektu je Nadácia Pontis
a Nadačný fond T – Mobile Slovensko a. s. Týmto projektom chceme podporiť
pracovnú činnosť klientov ich zapojením do prác, ktoré môžu vykonávať v rámci
vytvorených pracovných prevádzok (pomocné práce pri rekonštrukcii zariadenia,
pomocné práce pri výrobe chladiacich boxov do automobilov). Týmto spôsobom
sledujeme zlepšenie ich pracovnej disciplíny, rast odbornej zručnosti pri remeslách
pomocný stavebný robotník, murár, tesár, elektromontér. Zároveň sa tým pokúšame
vyvolať v nich záujem po kvalitnejšom a sociálnejšom spôsobe života.
•

Duchovná činnosť
Popri týchto organizačných a pracovných aktivitách sme počas celého roka
zabezpečovali aj duchovnú starostlivosť o všetkých klientov zariadenia a to cez
biblické skupinky zamerané na duchovný rast chlapcov a nedeľné spoločenstvá,
ktoré sa konajú každú nedeľu. Ich hlavným cieľom je priniesť mladým chalanom,
o ktorých sa staráme živého Krista.
Do oblasti duchovnej starostlivosti zaraďujeme aj účasť našich klientov na
Konferencii SEM v Liptovskom Mikuláši a na hudobnom festivale SEMFEST
v Záriečí. Chlapci sa posledne menovanej aktivity zúčastnili nielen ako diváci, ale
prispeli aj do programu krátkym hudobným vystúpením. Na záver musíme
povedať, že všetky tieto aktivity nás len utvrdzujú v tom, aký silný vplyv
a význam má pre človeka osobná a živá viera v Boha.

Prezentácia činnosti v roku 2009
-

v januári 2009 prezentácia činnosti strediska na službách Božích v Poprade
(200 ľudí)
v apríli 2009 prezentácia činnosti strediska na Veľkonočnom koncerte
Evanjelickej základnej školy v Martine (100 ľudí)
v júni 2009 prezentácia činnosti strediska na stretnutí „Nemecko – slovenská
spolupráca v oblasti mládežníckej sociálnej práce“ vo Svätom Jure (15 ľudí)
v júli 2009 informačný seminár o práci nášho strediska na hudobnom festivale
SEMFEST (zúčastnilo sa ho 35 ľudí)
v novembri 2009 prezentácia činnosti strediska na Konferencii SEM
v Liptovskom Mikuláši (100 ľudí)
počas celého roka prezentácia činnosti strediska skupinám ubytovaným
v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove
(študenti diakonie na EBF UK v Bratislave, stretnutie presbyterov CZ ECAV
Košice – Terasa ...)
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Naše plány
Nakoľko sa nám minulý rok nepodarilo kompletne dokončiť rekonštrukciu
nášho zariadenia, naším najdôležitejším cieľom je získanie dostatočného množstva
finančných prostriedkov pre úplné dokončenie rekonštrukcie strediska.
Druhým rovnako dôležitým cieľom je hľadanie možností ako rozšíriť a finančne
zabezpečiť pracovnú terapiu klientov a to cez sociálne podnikanie nášho zariadenia.
Týmto smerom chceme v budúcnosti zamerať našu prácu s ohrozenými mladými
ľuďmi. Aby sme im vedeli poskytnúť nielen stravu a strechu nad hlavou, ale aj
dostatok možností naučiť sa pracovať a tak si zarábať na svoje živobytie.

Partnerstvá a spolupráca
Dom na polceste, ako zariadenie, ktoré pomáha mladým mužom pri ich
osamostatnení sa, by dnes len veľmi ťažko existoval bez pomoci a podpory mnohých
jednotlivcov, nadácií, firiem, štátnych inštitúcií, či iných subjektov. Pomoc, ktorú
prijímame, je rôzneho druhu. Mnohokrát, to čo nás drží a pomáha nám, sú modlitby
ľudí, ktorí za nami stoja. Inokedy je táto pomoc zhmotnená v rôznych materiálnych
daroch (šaty, obuv, potraviny, stavebný materiál, pracovné nástroje), ktoré v rámci
našej práce veľmi dobre využijeme. V neposlednom rade ide aj o finančnú podporu,
ktorá nám pomáha naše zariadenie nielen udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať. Mrzí nás,
že nemôžeme informovať o všetkých našich podporovateľoch. Tých však, ktorí sú
nám známi, radi zverejníme. Všetkým, ktorí nás podporujú ďakujeme!
V roku 2009 našu činnosť finančne podporili:
Organizácie:
Norwit Slovakia spol. s r. o., Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Nadácia
SPP, T-Mobile Slovensko a.s., Americká obchodná komora na Slovensku, Prešovský
samosprávny kraj, Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Klas spol. s r.o., MPL Trading
spol. s r. o. Poprad, Whirlpool Slovakia spol. s r. o. Poprad, Orion Nova spol. s r. o.,
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Poprad, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Uhorské,
Evanjelická základná škola v Martine, UPC Mosty Bratislava, MOS Košice,
Evanjelická mládež Bratislava Légie a iní.
Zahraniční partneri:
Slovakisk evangelisk mission Sweden, Slovakisk evangelisk mission Denmark,
Koreanische Kirchengemeinde Deutschland in Dortmund, East European Missions
Network z USA, Dieter Schuster s rodinou, a iní.
Jednotlivci:
Vrbičanová Alica, Vladimír Hurtoň, Maroš Višnovský, Kristián Kostecký, Marek
Antolík, Pavol Garaj, Marián Tallo, Anna Wielandová, Martina Dubcová, Jana
Bruncková, Oľga Kľúčiková, Oľga Würschnerová, Matúš Valko, Vladislav Kostka,
Zuzana Kušnírová, Tomáš Michalík, Gerda Sýkorová, Elena Bruncková, Václav
Basarik, Emília Gájová, Martin Kováč, Anna Germanová, Viera Bílková, Anna
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Vecanová, Anna Beňová, Zuzana Bruncková, Ľubomír Ochotnický, Zuzana
Valeková, Mária Terrajová, rodina Gumuláková, Iwan a Miranda Hofmans, Ko Jae
Sung s rodinou, Matúš Pleva a mnohí iní anonymní darcovia.

Finančná správa
Výkaz ziskov a strát za obdobie 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Náklady
Spotreba materiálu
Nákup potravín, výdavky na stravu
Spotreba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Nájom
Komunikačné náklady
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Dane a poplatky
Poskytnuté dary
Bankové poplatky
Odpisy
Náklady spolu

14.203,62 €
20.833,00 €
14.880,89 €
768,14 €
4.959,49 €
8.366,80 €
2.517,69 €
57.434,31 €
15.522,62 €
4.304,68 €
655,05 €
1.520,00 €
253,15 €
8.504,76 €
154.724,20 €

Výnosy spolu

59.126,99 €
2,11 €
- 2.292,08 €
3.894,70 €
14.274,61 €
10.617,17 €
6.557,96 €
10.458,86 €
25.106,23 €
127.746,55 €

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Dary od organizácií zo Slovenska
Dary zo zahraničia
Úhrada klientov za poskytované služby
Dary od súkromných osôb
Príjem z 2% daní
Finančný príspevok z VÚC PSK

Výročnú správu Strediska evanjelickej diakonie za rok 2009 spracoval Mgr. Vladimír Maťaš,
15. 3. 2009
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