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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 voľno časových aktivít pre deti a mládež. Z misijnej činnosti
tejto organizácie tak vzišla 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.
Ďalším krokom k skvalitneniu práce bola žiadosť 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).

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
Mgr. Stanislav Gurka- riaditeľ Strediska evanjelickej diakonie a jeho štatutár
Mgr. Eva Gurková –sociálny pracovník
Mgr. Vladimír Maťaš –projektový manažér
Roman Pindroch –vedúcim pracovnej terapie
Igor Šimko –vedúcim pracovnej terapie
Vladimír Kováč- zodpovedný za kancelársku a účtovnícku agendu.
Mgr. Jana Pindrochová –projektová manažérka a hlavná ekonómka
Dobrovoľníci – Miranda a Iwan Hofmanovci, , Monika Maťašová, Juraj Zámečník , Dávid
Gurka, Eduard Gurka, Miroslav Gurka a iní...
Správna rada strediska:
Mgr. Stanislav Gurka, Ing. Mgr. Michal Findra, Mgr. Jana Pindrochová, Roman
Pindroch, Igor Šimko, Mgr. Vladimír Maťaš

Poskytované služby a klienti
Dom na polceste v roku 2014 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 prichádzali 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 – 30 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 2014 sme v našom stredisku začínali s počtom klientov 32 a 8 na bytoch v
Poprade. Ukončili sme ho s počtom klientov 35 a 11 na 3 bytoch(z tohto počtu je
už samostatných 11 chalanov, ale sú naďalej jemne monitorovaní v bytoch v Poprade). Čo sa
týka celkového počtu klientov, ktorým boli počas roka 2014 poskytnuté sociálne služby,
v tejto oblasti evidujeme spolu 47klientov.

Prehľad činností za rok 2014
•

Stavebná činnosť SED

Búranie kamenného domu Stráže – 1 541 €
Výstavba klubovne MEMC Ichthys Veľký Slavkov - 3 483 €
(murovanie Ytong, zateplenie stropu, sadrokartón, náter schodov, maľba)
Rekonštrukcia kúpeľne Poprad – práce – 440 €
(podmurovanie vane, obklad, dlažba)
Zatepľovanie domova dôchodcov bez omietky Kvetnica– 12 840 €
Zámková dlažba pri RD Mlynica – 1 236 €
Výstavba plota pri RD z ladenov Tatranská Lomnica – 1 107 €
Murovanie plota z kameňa Gánovce – 522 €
Rekonštrukcia bytu v RD Poprad - 4 111 €
(vymurovanie kúpeľne, obklady dlažby kúpeľňa, kuchyňa, obývačka prírodný
kameň, jemné omietky, výstavba a zateplenie verandy)
Rekonštrukcia školy Poprad Kukučínova– 11 028 €
(omietky, maľby – stien, soklov, obklady, lišty na stenu)
Cez praktickú činnosť a prácu v stavebnej činnosti 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.
•

Práca na Golfovom ihrisku

Už štvrtý rok chalani celú letnú sezónu (apríl- október) pracovali v rámci tréningu pracovných
zručností na medzinárodnom golfovom ihrisku vo Veľkej Lomnici. Pod vedením tamojšieho
vedúceho pracovníka sa z nich už stali takmer profesionáli v údržbe a ošetrovaní golfového
trávnika. Počas golfovej sezóny tam nájdu uplatnenie priemerne 4 chalani denne.
•

Farma SED

V novembri 2013 sme si poznačili do nášho interného kalendára významný medzník v histórii
nášho Domu na polceste. Začala totiž prevádzka našej, zatiaľ malej farmy. Ďalší 4-8 klienti
denne môžu prežívať inač neplodne využitý čas a čo to sa naučiť z chovu hovädzieho dobytka
a oviec a pracujú cez sezónu pri pestovaní základných poľnohospodárskych plodín pre ďalšie
ich použitie na našej farme, ale aj v Dome na polceste.
•

Byty v Poprade a samostatne žijúci klienti

Toto je vec, ktorá mnohých z nás v pracovnom tíme veľmi motivuje pokračovať
v našej práci ďalej.
Jedenásti naši chalani žijú samostatne v troch prenajatých bytoch na sídlisku v
Poprade a pracujú na trvalý pracovný pomer doteraz s vynikajúcimi pracovnými úspechmi.
Títo mladí samostatní muži takto veľmi úspešne žijú život na ktorý s obľubou hľadíme ako na

ovocie milosti Božej voči našej práci. Aj v roku 2014 sme sa však neraz presvedčili o potrebe
jemne monitorovať a smerovať ich životy naďalej.
•

Duchovná starostlivosť

Keďže sme kresťania a celá práca povstala z Božej vôle a Jeho poverenia, je pre nás
prirodzenou prioritou a poslaním starať sa o duchovný život našich klientov. V roku 2014
sme mávali pravidelné skupinky s chalanmi 1-2 x týždenne.
Všetko je dobrovoľné, nič z duchovných hodnôt nie je v našom zariadení povinné. Aktívne
žije v našom dome asi 40% chlapcov život viery. Tiež sa zúčastňujeme na rôznych
kresťanských konferenciách, mládežníckych programov v rámci ECAV.

Naše plány pre rok 2015
•
•
•
•
•

Stabilizovať v neistých ekonomických pomeroch stavebnú činnosť, farmu aj lesné
a záhradné práce.
Stavebnú činnosť obohatiť
prebiehajúca psycho - sociálna starostlivosť o klientov
prebiehajúca školiaca starostlivosť o pracovný tím v zariadení
pripraviť projekt RANČ –Veľký Slavkov – rozšírenie farmy

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 2014 našu činnosť finančne podporili:
Organizácie:
Norwit Slovakia spol. s r. o., Nadácia Pontis, , T-Com Slovensko a.s., Nadácia ProVida,
Prešovský samosprávny kraj, Spoločenstvo evanjelickej mládeže,
Evanjelické a. v. cirkevné zbory:
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Poprad, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Kežmarok.
Zahraniční partneri:
Slovakisk evangelisk mission Sweden, Slovakisk evangelisk mission Denmark,

Jednotlivci:
Vladimír Hurtoň, Maroš Višnovský, Kristián Kostecký, Marek Antolík, Pavol Garaj,
Marián Tallo, Martina Dubcová, Oľga Würschnerová, Matúš Valko, Tomáš Michalík, Elena
Bruncková, Milan Bruncko, Václav Basarik, Viera Bílková, Anna Beňová, Zuzana Valeková, ,
rodina Gumuláková, pani Evka z Nitry, Matúš Pleva, Jozef Chvál, Jozef Budaj, Jana Danišová,
Marek Hrivnák, Lenka Kičinová, Katarína Kurucová, Adriana Pállová, Martina Šimová,
František Ondra, Marek Poloha, Soňa Šimková, Iwan a Miranda Hoffmans, Eirik Thorvaldsen,
a mnohí iní anonymní darcovia.

Výsledky hospodárenia za rok 2014
Výdavky:
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
Odmeny za ďalšie práce vykonané mimo prac. pomeru
Telefón, fax, mobil, internet
Elektrická energia
Vodné – stočné
Plyn
Rozhlas, televízia
Poštovné, ceniny
Odvoz všetkých druhov odpadov
Kancelárske potreby a materiál
Drobný majetok
Knihy, časopisy, noviny
Cestovné náhrady
Čistiace, hygienické a dezinf. potreby
Pracovný odev a obuv, náradie a prac. pomôcky
Výdavky na stravu, nákup surovín
Prevádzka vozidla – údržba, servis, opravy
Pohonné hmoty
Krmivo a živočíchy
Poistenie majetku, osôb, vozidiel a pod.
Školenia, kurzy, konferencie, odborné semináre
Lieky
Materiál na činnostnú terapiu klientov
Služby nájom
Bankové služby
Služby Kopírovanie
Služby veterinárne
iné spolu
Výdaje spolu:

69 079,50 €
36 676,08 €
0,00 €
2 211,04 €
2 043,17 €
2 092,31 €
3 045,60 €
60,32 €
425,07 €
399,00 €
565,65 €
4 190,60 €
287,00 €
1 465,24 €
1 023,13 €
318,96 €
19 125,86 €
3 498,85 €
15 990,50 €
442,99 €
1 056,68 €
850,00 €
622,99 €
55 620,95 €
6 962,00 €
157,67 €
83,55 €
589,60 €
67 322,59 €
227 127,40 €

Príjmy:

Príspevok zo štátneho rozpočtu /VÚC/ na základe zmluvy
Úhrada od klientov za poskytované soc. služby
Z projektovej činnosti
Milodary, sponzorské
Podnikateľská činnosť
2% z daní
iné spolu
Jednorazové vklady pri nástupe klienta do zariadenia
Príjmy spolu:

Veľký Slavkov 03.03.2015

28 733,00 €
12 955,00 €
52 990,49 €
29 999,92 €
103 811,09 €
0,00 €
0,25 €
0,00 €
228 489,75 €

Stanislav Gurka, riaditeľ

