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Na úvod
Keď sme si pred nejakým časom v Charite sadli a rozprávali sme sa
o tom, čo je pre nás a pre našu prácu ťažké, čo naopak ide akoby samé, zaznelo
aj to, že by sme sa mali viac otvoriť. Čo znamená viac sa otvoriť? Pre koho?
Nie sme dosť otvorení? Sme otvorení pomáhať, riešiť starosti, ťažkosti, kritické
situácie. Sme tak nastavení. Ale rozprávame sa s tými, ktorí nás nepotrebujú?
S tými, ktorí by naopak mohli byť nápomocní? Rozprávame o sebe, o našej
každodennosti?
Listy Charity, ktorých prvé číslo práve držíte v rukách, sú odpoveďou
na tieto naše úvahy, otázky alebo potrebu komunikovať. Chceme sa s Vami
rozprávať, rozpovedať Vám príbehy ľudí, pre ktorých sa život stal veľmi
ťažkým bremenom, ale aj tie radostnejšie príbehy so šťastným koncom. Sme
pripravení podeliť sa s Vami o naše plány a vtiahnuť Vás do diania. Pretože
Charita NIE JE len pre bezdomovcov, charita NIE JE len pre veriacich ľudí. Jej
hlavnou úlohou NIE JE zbierať staré šaty a variť pre chudobných teplú polievku.
Tieto najčastejšie predsudky chceme s Vašou pomocou vyvrátiť a povedať, čo
rožňavská Diecézna Charita naozaj JE.
Podľa oficiálnych štatistík dnes na Slovensku žije na hranici chudoby až
670-tisíc ľudí. Že sa počet biednych zvyšuje, pociťujeme aj v Charite. Slovenský
systém sociálnych služieb je nedostatočný. Sú miesta, kde sociálne zariadenia
neexistujú vôbec a miesta, kde nie sú dostupné pre každého. Ľudia, o ktorých
sa sociálny systém nedokáže postarať, potom hľadajú tú najzákladnejšiu pomoc
u nás. Zaodieť a zasýtiť sa, urobiť si základnú hygienu, oprať si oblečenie, nájsť
útočisko počas noci a poradiť sa o svojej životnej situácii, prichádzajú rôzni
ľudia. Za niektorými príbehmi stoja zdravotné problémy, závislosti, vzťahy,
ktoré zlyhali a agresivita. Ak svoje problémy nedokážu ľudia riešiť, končia často
až pri exekúciách. Je ich čoraz viac, no naše možnosti sú obmedzené.
Do ekonomických problémov sa dostávajú aj slovenskí seniori. Zadlžia
sa, pretože sú ľahkou obeťou pre podvodníkov, ktorí ich okradnú alebo oklamú.
Mnohí si pre nízke dôchodky nemôžu kúpiť lieky, ich zdravie je nalomené,
no nemôžu si dovoliť zaplatiťsociálne zariadenie, v ktorom by sa o nich
postarali. Pred okolím však svoju chudobu nepriznajú, pretože sa hanbia alebo
nechcú byť na príťaž.
Pre týchto všetkých našich bratov a sestry tu sme, ale sme tu aj pre Vás,
ako príležitosť poslúžiť, podporiť, prispieť modlitbou alebo obetou.
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POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ
Andrea Janická Rudnayová
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Diecézna Charita Rožňava

Kósu Schoppera 141/22
048 01 Rožňava
058/732 64 15
sekretariat@charitaroznava.sk
Navštívte našu webovú lokalitu:
www.charitaroznava.sk
IBAN:
SK92 0200 0000 0000 1813 7582

Zoznámte sa s nami: www.charitaroznava.sk

Začiatkom augusta spustila Diecézna Charita Rožňava novú webovú
stránku. V jej prehľadnom usporiadaní sa môžete viac dočítať o jednotlivých
strediskách a ich činnosti na území rožňavskej diecézy. Dozviete sa
o konkrétnej pomoci pre starších a chorých ľudí, pre sociálne znevýhodnené
rodiny, či ľudí bez domova. Pri každej službe sú prehľadne uvedené cenníky
a rovnako bližšie informácie pre tých, ktorí prejavia záujem o niektorú
z ponúknutých služieb. Pokiaľ by ste chceli Charite pomôcť finančne
alebo materiálne, stránka vám ponúkne návod. S prípadnými návrhmi
na vylepšenie môžete pomôcť napísaním odkazu priamo cez nový web.

Pracujte pre nás
Diecézna Charita
dobrovoľníkov.

Rožňava

Dom charity sv. Vincenta
KOKAVA
NAD RIMAVICOU

Charitatívno
sociálne centrum sv. Rity
LUČENEC

Nasledujúce číslo Listov Charity
vyjde v decembri 2017.
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nových

spolupracovníkov

aj

Ak ste dlhodobo nezamestnaný, alebo ste poberateľ dávky pomoci v hmotnej
núdzi, ak ste absolvent školy a vidíte svoju budúcnosť v službe blížnym,
kontaktujte nás. Pošlite svoj životopis a motivačný list na adresu Diecéznej
charity, alebo mailom na personal@charitaroznava.sk.

Charitatívno sociálne
centrum Najsvätejšej Trojice
BREZNO

Dom charity sv. Anny
DIVÍN

hľadá

Dom charity
GELNICA

Charitatívno
sociálne centrum
ROŽŇAVA

Deň otvorených dverí v divínskom
stacionári

V Dome charity svätej Anny v Divíne sa v polovici leta uskutočnil Deň
otvorených dverí.
Do priestorov zariadenia boli pozvaní seniori z obce a blízkeho okolia,
s ich rodinnými príslušníkmi. Cieľom bolo oboznámiť ich s priestormi,
prácou, činnosťami a aktivitami v miestnom dennom stacionári.
Prítomným sa prihovorili vedúca zariadenia p. Kováčiková, pani riaditeľka
Diecéznej Charity Rožňava p. Janická Rudnayová, pán farár Bisák
a starosta obce Divín p. Koza. Na účastníkov čakal aj krásny program detí
z miestneho folklórneho krúžku a kotlíkový guláš.
Denný stacionár je zariadenie určené pre starších ľudí, ktorí potrebujú
starostlivosť a pravidelný dohľad. Zároveň pre tých, ktorí radi trávia svoj
voľný čas zmysluplne a v spoločnosti iných ľudí.
Na záver sa dá konštatovať, že všetci hostia boli veľmi spokojní a prvý
ročník Dňa otvorených dverí sa vydaril.

Ľahšie je utíšiť materiálny hlad človeka, poskytnúť chudobným odev a bývanie, omnoho ťažšie je
nájsť odpoveď na obrovskú osamotenosť a núdzu srdca.
Matka Tereza
Čo podnikneme ďalej
• Počas jesene sa chystáme
prestavať a zrenovovať kúpeľňu
a toaletu v dennom stacionári
v Gelnici.
• Pracujeme na rozšírení kapacity
zariadenia v Kokave nad
Rimavicou tak, aby boli naše
služby dostupnejšie nie len
vo forme Domova sociálnych
služieb, ale aj vo forme
Zariadenia
opatrovateľskej
starostlivosti.
• V Lučenci nás čaká sťahovanie.
Hľadáme nové vhodnejšie
priestory, ktoré budú nie len
dostupné našim klientom, ale
poskytnú aj lepšie podmienky
pre všetky druhy služieb.
• Stále je pred nami veľká úloha
dobudovať útulok pre ženy
bez domova a zvýšiť kapacitu
útulku pre mužov v Rožňave.
• Uvažujeme
o
vytvorení
pracovnej dielne, kde ľudia
v núdzi nájdu pracovné
uplatnenie,
ktoré
môže
naštartovať
ich
návrat
do pracovného pomeru.
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Na jarmok s výrobkami z Domu charity

Každoročnou tradíciou v meste Gelnica je Gelnický jarmok. Tento rok sa
uskutočnil jeho 26. ročník. Pre nás „chariťákov“ to bola dobrá príležitosť
aktívnej účasti a prezentácie našej charitatívno – sociálnej činnosti.
V stánku, ktorý nám poskytol Mestský úrad Gelnica, sme prezentovali
výrobky klientov z denného stacionára Domu charity Gelnica ako
papierové pletené košíky a vázičky a zdobené sklené svietniky. S ponukou
a prezentáciou činnosti pomáhali samotní prijímatelia služby, zamestnanci
charity aj ich rodinní príslušníci. Výťažok bude použitý na nákup
potrebných ručných pomôcok a materiálu do Domu Charity Gelnica.
Mária Hajdučková

Prišla pomoc
z Maltézskeho rádu

Od júla 2017 začala Diecézna
Charita Rožňava spolupracovať
s Maltézkym rádom Kežmarok.
Spolupráca
je
zameraná
na účely poskytovania služieb
v
nízkoprahových
denných
centrách Diecéznej charity Rožňava
pre občanov v krízovej situácii.
Členovia rádu poskytli hygienickú
pomoc a do zariadení dodali
lekárničky prvej pomoci.
Pomoc Maltézskeho rádu nás veľmi
teší a dúfame, že aj týmto spôsobom
budeme viac nápomocní tým, ktorí
to budú potrebovať.

Venujte len STOTINKU

Môže sa zdať, že stotina predstavuje malú mierku. Lenže stotina sekundy
v športe rozhoduje o prvých priečkach. Stotina gramu mení cenu diamantu.
Darovaním STOTINKY minimálnej mzdy - 4,35 € - môžete pomôcť
zakúpiť obedy pre 1 osobu na celý mesiac; zaplatiť štvoro nohavíc pre deti
zo sociálne slabej rodiny; prispieť k výsadbe kvetín do záhrady pre ľudí
s demenciou...
Stačí len STOTINKA. Zriaďte si trvalý príkaz na prevod 4,35 € mesačne
v prospech účtu IBAN SK92 0200 0000 0000 1813 7582 alebo nás podporte
osobne, v ktoromkoľvek stredisku Diecéznej Charity Rožňava.

Potravinová pomoc pre núdznych

Diecézna Charita Rožňava sa
od mája zapojila do projektu
darovania
potravín
cez
Potravinovú Banku Slovenska.
Tieto potraviny prispievajú
k zmierneniu následkov chudoby
v našom regióne. Snažíme sa
distribuovať potraviny tak, aby
sme pomohli najodkázanejším
rodinám, čí jednotlivcom seniorom. Potraviny dostávame
takmer každý pracovný deň z obchodnej reťaze TESCO v Rožňave a
Tornali. Za uplynulé obdobie sme dostali potraviny v hodnote 4815,- Eur,
prevažne ovocie a zeleninu. Okrem toho sme dostali olej, cukor, múku, ryžu,
konzervy, trvanlivé pečivo a aj sladkosti.Chlieb je zo zoznamu darovaných
potravín vylúčený.

Máte doma nepotrebné veci?
Môžete darovať
• obnosené,
ale
dôstojné
oblečenie dámske, pánske ale
najmä detské, jediné kritérium
je, že je nepoškodené a čisté
- pre nízkoprahové centrá
krízovej intervencie v Rožňave,
Lučenci a Brezne
• bytový
textil,
posteľné
obliečky, záclony deky, utierky,
uteráky, osušky. Núdznym
pomôžu aj paplóny a vankúše
- pre nízkoprahové centrá
krízovej intervencie v Rožňave,
Lučenci a Brezne
• funkčný nábytok najmä police
a regály- pre všetky zariadenia
charity
• pracovné náradie a pomôcky
ako hrable, motyky, ale aj
do dielne, kliešte, kladivá,
skrutkovače, pracovné rukavice,
farby a iné - pre nízkoprahové
denné centrá v Rožňave,
Lučenci a Brezne
• knihy – pre nízkoprahové denné
centrá v Rožňave a Lučenci
• kuchynský riad ako hrnce,
taniere, príbory a iné - pre
nízkoprahové denné centrum v
Rožňave
• materiál na vyrábanie ako
štetce, papiere, lepidlá a iné pre všetky zariadenia charity
• zvyšky
stavebných
materiálov,
interiérových
farieb, obkladačiek, dlažby,
tehly, stavebné drevo, sanita
a pod. - pre všetky zariadenia
charity

Pokiaľ poznáte rodinu, ktorej by potravinová pomoc pomohla,
kontaktujte centrum Diecéznej Charity Rožňava.
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