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Téma čísla

Na úvod

Krízová intervencia

Stojíme na prahu nového cirkevného roka. Čo všetko nás v ňom čaká, nevieme. Vieme a môžeme sa však odraziť
od mnohých radostných chvíľ Fatimského roka, ktorý sme v našej diecéze tak intenzívne prežívali. Tento kapitál by sme
mali zodpovedne zužitkovať. Mnohých z vás podujatia Fatimského roka pozitívne nadchli. Či to bolo len dočasné nadšenie,
alebo nám odkaz Panny Márie z Fatimy prešiel skutočne do života, to ukážu i nasledujúce mesiace nového roka. Fatimské
prisľúbenia totiž platia stále, a tiež to, čo som už konštatoval aj na Kňazskom dni v Rožňave 13. septembra 2017, rovnako
platí stále: „Za uplynulých sto rokov sa však jasne ukázali dôsledky neprijatia Máriiných odporúčaní z Fatimy. A to preto,
lebo zlyhali ľudia!“Ale nezlyhali tri malé deti: Hyacinta, František a Lucia. I tu vidíme, čo spôsobil ich postoj. Hyacinta
a František sú už svätí, a proces so sestrou Luciou raz bude tiež takto zavŕšený. Čo k tomu potrebovali? Vari múdrosť
a podporu tohto sveta? Nie, stačilo otvorené a úprimné srdce. A tak sa cez nich do sveta prevalil príliv Božej milosti.
Cez ľahostajných a stojacich proti, sa tak nestalo. Každý človek, či je to kňaz, otec, mama, katechéta, vychovávateľ..., je
obrazne povedané „dverami“. Každý z nás môže iným ľuďom slobodne pribuchnúť „dvere“ záujmu o Božie tajomstvá,
ale každý ich môže i naplno otvoriť. Jedno i druhé sa deje v plnej slobode, ale i zodpovednosti. V jednom prípade to
mnohým dušiam pomôže k večnej spáse. V druhom prípade, dotyčný za zatvorené „dvere“ pre nezáujem alebo slabý
záujem, berie na seba zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že mnohí sa neobrátia, alebo skončia na dlhý čas v očistci.
A večné zatratenie iných je v takom prípade vylúčené...? Nie je, a to je opovážlivá zodpovednosť, ak sa zanedbá potrebná
starostlivosť!
V tomto adventnom čase sa pripravujeme na Vianoce. Panna Mária a sv. Jozef sú nám jedinečným príkladom,
ako sa postaviť k Božej ponuke sprostredkovať iným Božie tajomstvá. Oni prijali do svojich plánov a do svojho života
samého Božieho Syna, ktorý nás prišiel vykúpiť. Očakávali a prežívali to, čo dáva Vianociam jediný pravý zmysel –
príchod Božieho Syna. On prišiel z lásky k nám, ako Láska a toto je určite zdrojom pravého a šťastného prežitia Vianoc
každého človeka, aj v prípade, že nemá úplne všetko, čo by chcel mať; ale prijíma Dar nebeského Otca, od ktorého väčší
už nie je možné dostať, ešte raz poviem – dar samého Ježiša Krista – Lásky. K tejto formulácii som dospel v mladosti
vďaka mojim múdrym, dobrým rodičom, ktorí kládli dôraz na taký charakter Vianoc. Chcem tým vyjadriť, aké dôležité je
posolstvo, ktoré do života detí, do života rodiny vysielajú rodičia, na čo kladú dôraz, na čo poukazujú svojim deťom ako
na podstatné, čo sa v rodine prežíva ako podstatné.
Vianoce nemajú byť o nemiernom konzume, o obchodoch a nákupoch nepotrebného, nadbytočného, nemajú byť
o nervozite, ktorá často aj z tohto vyplýva. A keď už človek všetko má, čo chcel mať, do čoho vložil toľké energie; cíti
sa šťastný? Prežije sa v takej rodine krásna, pokojná atmosféra pravých Vianoc? Ak sa niekto nechal pomýliť, či oklamať
„vlakom“, ktorý uháňa nesprávnym smerom, ku konzumizmu, nech z neho vystúpi. Potom zakúsi, že urobil správne.
Modlime sa za seba navzájom, majme k sebe blízko, pomáhajme si, veď sme na jednej lodi, nech nám ide
o spoločné dobro a Svätá rodina, ktorú stretneme v jasličkách, doplní potrebné. Všetkým prajem dobré zdravie a silu
v životných skúškach, ale i poznanie, že aj pri chatrnom zdraví a malých možnostiach môžeme veľa vyprosiť a toľkým
ďalším pomôcť. Boh nech nás sprevádza i v novom roku a naša nebeská Mama, nech nás všetkých ochraňuje. Rád vám
žehnám v mene +Otca i +Syna i +Ducha Svätého.
				
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup
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Čo je to krízová intervencia? Kto ju potrebuje?
Rýchla, intenzívna, nízkoprahová pomoc tu a teraz. Tak
by sa dali charakterizovať služby krízovej intervencie, ktoré
Diecézna charita poskytuje v Brezne, Lučenci a Rožňave.
Sú určené tým, ktorí prežili traumatizujúcu udalosť, ocitli
sa v životnej kríze, ťažko sa vyrovnávajú s veľkou zmenou.
Vo svojej činnosti reflektujeme potreby lokality, ale aj
cieľových skupín v mieste našej pôsobnosti.
Význam slova intervencia znamená: zasahovať,
ovplyvňovať, ochraňovať. Z pohľadu sociálnej práce ide
o priame zasahovanie do spôsobov konania jednotlivcov,
skupín alebo prípadne inštitúcií. Znamená to, že občan
má v sociálnom pracovníkovi psychickú aj praktickú
oporu. Z pohľadu kresťanskej organizácie ide o nezištnú
pomoc blížnemu, ale najmä o sprostredkovanie morálnych
princípov a mravnej orientácie v každodennom živote.
Bežná intervencia sa využíva, keď je možné postupné
a pokojné riešenie. V takomto prípade sa môže vypracovať
plán stretnutí s plánom riešenia situácie.
Krízová intervencia je určená pre občana v akútnej krízovej
situácií. Vyžaduje vzdelaného a praktického sociálneho
pracovníka, keďže sa uskutočňuje v nepredvídateľných
situáciách bez toho, že by bolo niečo vopred naplánované,
alebo pripravené.
Akútna kríza príde prekvapivo, so zlovestným charakterom,
je spojená so stratami na životoch alebo zraneniami,
vyžaduje si zodpovedanie aktuálnosti hodnôt a cieľov,
vytvára strach a bezmocnosť, ktoré vyžadujú rýchle
rozhodovanie.
•

Každá kríza so sebou prináša destabilizáciu,
a to ako v rámci psychickej, tak aj na sociálnej
úrovni.

•

Kríza so sebou prináša zvýšenú ovplyvniteľnosť,
ktorá môže spôsobiť zmeny v správaní
(napr. pasivita vyžadujúca si niekedy až
hospitalizáciu), ktoré si vyžadujú stabilizovať.

•

Vo fáze malých labilných príčin môže mať
veľký vplyv napríklad slovo, ktoré vedie
k agresii a ktoré môže mať nepredvídateľné
následky pre budúcnosť.

Podľa zákona č. 448 z roku 2008 o sociálnych službách,
sociálne služby krízovej intervencie sú:
1.
2.
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terénna sociálna služba krízovej intervencie,
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými
sú:
a. nízkoprahové denné centrum,
b. integračné centrum,
c. komunitné centrum,
d. nocľaháreň,
e. útulok,
f. domov na polceste,
g. zariadenie núdzového bývania,

3.

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.

Pri riešení krízových situácií a rôznych ťažkostí rodín
aj jednotlivcov spolupracuje Diecézna Charita Rožňava
s odborníkmi v oblasti psychiatrie, psychológie, medicíny
a sociálnej práce, s inštitúciami ako sú Úrady práce
sociálnych vecí a rodiny, polícia, zdravotné poisťovne.
Intenzívne spolupracujeme s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi, s inými neziskovými organizáciami
alebo zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby
so samosprávou a v neposlednom rade s farnosťami
v diecéze.
V krízovej intervencií nie je miesto pre poučovanie,
moralizovanie alebo posudzovanie, pretože človek v núdzi
si túto situáciu uvedomuje a prežíva veľmi emocionálne.
Hlavným cieľom je vedenie jednotlivca k svojpomoci,
usmerňovanie človeka v zmysle viery vo vlastné sily,
je potrebné pomôcť nie len pri riešení problémov, ale
mobilizovať vnútorné zdroje svojpomoci u človeka
zasiahnutého krízou.
Cirkev si už od prvopočiatkov svojej existencie všímala
sociálne položenie človeka a slúžila ľudskej spoločnosti
i na sociálnom poli. Pravda, hlavným poslaním Cirkvi bolo
a je sprostredkovať ľuďom nadprirodzený život, večnú
spásu. Katolícka sociálna náuka napomáha evanjelizácii
v Cirkvi, zároveň pomáha v spoločnosti riešiť sociálne
problémy, odstraňovať neporiadky, nespravodlivosť,
biedu a porušovanie ľudských práv. Svojím sociálnym
učením Cirkev poskytuje človekovi mravnú orientáciu
v každodennom živote. Uplatňovaním katolíckeho
sociálneho učenia v praktickom živote sa darí úspešne riešiť
nahromadené sociálne otázky a nastoliť spravodlivejší
sociálny poriadok.
Andrea Janická Rudnayová

Akí vlastne sú tí ľudia bez domova a čo s nimi?

pracovník musí byť do určitej miery zdravotník, psychológ
či učiteľ. Musí vedieť počúvať a rešpektovať každého
človeka. Zachovať jeho dôstojnosť, ktorú má aj v Božích
očiach. Musí svoju prácu vnímať ako poslanie, nielen
zamestnanie. V opačnom prípade nie je možné očakávať
želaný výsledok tejto práce.

Prijímatelia sociálnych služieb nízkoprahového denného
centra sú tí, ktorí potrebujú našu pomoc najviac. V Rožňave
sa snažíme dať týmto ľuďom, čo potrebujú. Neznamená to
len nakŕmiť ich a ošatiť. Ide o ľudský prístup
bez posudzovania a prijatie človeka takého, aký je - s jeho
nedostatkami, náladami, slabosťami a v mnohých prípadoch
aj závislosťami. Zima, samota, nedostatočná hygiena a hlad
sú aspekty, kvôli ktorým sa ľudia bez domova cítia veľakrát
nemilovaní a odvrhnutí.
Pracovať s nimi chce množstvo trpezlivosti a vieru
v človeka, že sa môže zmeniť a zlepšiť svoju situáciu.
Treba ich k tomu viesť a učiť. Preto každý sociálny

Ľudia bez domova často vedia, aké majú práva, no
zabúdajú na povinnosti voči sebe, či celej spoločnosti.
V nízkoprahovom dennom centre v Rožňave sa snažíme
viesť ich k zodpovednosti za svoje konanie. Pomáhame
im rozvíjať vlastné zručnosti a dávame im priestor
na sebarealizáciu. Rôznymi aktivitami a hrami sa ich
snažíme viesť k tomu, aby vedeli nielen prijímať, ale aj
dávať – momentálne výrobou darčekových predmetov,
prípravou vianočných sviatkov tým, že si sami vyzdobia
priestory charity (veľký adventný veniec, stromček,
Betlehem pred budovou) a spoločným pečením koláčov.
Prípadne formou strihania pásikov z nepoužiteľných šiat
pre seniorov v charite Divín, ktorí z nich tkajú koberčeky.
Sme radi, že klienti v našom zariadení môžu zabudnúť
na zimu a samotu a snažia sa rozvíjať svoju osobnosť. Aj
keď to ide malými krôčikmi, predsa len sa blížia k tomu,
aby sa stali lepšími. Teší nás každý pokrok, ktorí urobia,
pretože na týchto maličkostiach vidíme aj význam našej
práce.
Mgr. Mária Hausová

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CHSC ROŽŇAVA
V OBLASTI KRÍZOVEJ INTERVENCIE
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM 8:00 – 14:00 hod. (sociálne poradenstvo, sociálny
šatník, osobná hygiena, pranie šatstva, pracovné
a voľno-časové aktivity)
Výdaj desiatových polievok - Každý pracovný deň
v čase 11:30 – 12:30 hod.
ÚTULOK - Celodenné ubytovanie pre mužov;
kapacita 6 osôb
NOCĽAHÁREŇ - pondelok – nedeľa 19:00 – 07:00
hod., kapacita 20 osôb

Láska agapé

Pápež Benedikt XVI. dal svojej prvej encyklike názov
Deus Caritasest - Boh je láska. Čítal som ju už dávnejšie,
keď bola vydaná, ale vo svojej pastoračnej praxi sa k nej
často vraciam. Pápež Benedikt v nej hovorí o láske eros
a agapé. Tá prvá je láskou, ktorá myslí na svoje potreby,
je zameraná na seba. Tá druhá, o ktorej pojednáva v druhej
časti encykliky láska agapé, myslí a vníma potreby druhého
človeka.
Azda nikdy v minulosti nebola potrebná charita tak, ako
v dobe, ktorú žijeme už niekoľko rokov. Spoločenské

rozdiely, neschopnosť niektorých ľudí zaradiť sa
do spoločnosti z nich robí ľudí odkázaných na pomoc
druhých.
Aj my v Rimavskej Sobote v rámci našej „farskej charity“
sa snažíme pomáhať ľuďom, a to nielen tým, ktorí čakajú
s natiahnutou rukou v chodbičke kostola po každej
sv. omši, ale je medzi nami aj mnoho mladých rodín, ktoré
nemôžu vyžiť, lebo stratili zamestnanie, alebo dôchodcovia
žijúci sami po strate svojho manžela, manželky, a tak jeden
dôchodok je na vyžitie neraz málo.
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V prvom rade hľadáme možnosti a zdroje vo vnútri farnosti,
a tu chcem poďakovať mnohým našim ochotným veriacim,
ktorí pomáhajú potravinami, šatstvom, svojim časom,
pohonnými hmotami, keď vozia svojim vlastným autom
starým ľuďom alebo odkázaným matkám s deťmi hmotnú
pomoc. Moja vďaka patrí aj ústrediu Diecéznej Charity
v Rožňave, ktorá nám pomáha rôznymi formami pomoci,
keď nás zaradzuje do rôznych programov: Potravinová
zbierka 2017, kampaň Pomôžte deťom 2018 – plienky,

Program DM drogérie, Dobré jablká, Potravinová banka,
distribúcia časopisu Cesta, ktorý v našej farnosti traja
distributéri predajú v počte 300 ks mesačne.
Viem, že všetkým pomôcť nevieme, ale snažíme sa
vo svojom živote napĺňať lásku agapé, aby sme pomohli
aspoň niektorým, a to nás robí lepšími.
Rastislav Polák, dekan – farár Rimavská Sobota

Spolupráca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – Odd. sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately Rožňava s Diecéznou charitou Rožňava
pri poskytovaní krízovej intervencie rodinám s ohrozenými deťmi.
V našej spoločnosti je nevyhnutné poskytovať pomoc
a ochranu prioritne deťom, ľudom v akútnej hmotnej
a sociálnej núdzi, ľudom v krízovej situácii, ľudom
osamelým, starým, chorým, chudobným, hladujúcim
alebo iným spôsobom hendikepovaným. Oddelenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR
Rožňava sa venuje pomoci, podpore a výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany v rodinách s deťmi. Ku 31. 09.
2017 evidovalo oddelenie 183 rodín s 261 deťmi, u ktorých
bola identifikovaná miera ohrozenia ich zdravého fyzického,
psychického a sociálneho vývoja. Ide o rodiny, v ktorých
rodičia nevedia, nemôžu, alebo nechcú zabezpečovať
starostlivosť o svoje deti. Prevažne je to skupina rodičov,
ktorí nevedia a nedokážu sami zabezpečovať ani základné
potreby detí. Cieľom sociálnej práce v týchto rodinách je
mobilizovať rodinu a zistiť jej zdroje, aby rodičia dokázali
plniť svoje rodičovské povinnosti.
Oči zamestnancov oddelenia videli už veľa detí, ktoré
trpeli akútnou núdzou. Keď do takejto rodiny vstúpi
človek, ktorý nepozná pomery v okrese, jeho prvou
reakciou je, že deti je nevyhnutné umiestniť do ústavnej
starostlivosti. Je to najjednoduchšie riešenie, ale zároveň
riešenie najbolestnejšie a krajné, kedy sú deti odňaté
z rodiny a odlúčené od svojich rodičov. Tiež sa stretávame
s diskusiami na sociálnych sieťach o tom, že tieto rodiny sú
predsa zabezpečované sociálnymi dávkami, ktoré dostávajú
„zadarmo“ a majú aj iné výhody. S týmto názorom nemožno
súhlasiť. Nakoniec nám to ani nepomôže, pomôže účinná,
adresná a okamžitá krízová intervencia. V týchto rodinách
sú deti, ktoré potrebujú bezpečie, ktoré majú len jedného
otca a jednu matku a akýkoľvek títo rodičia sú, stále sú
a zostanú ich rodičmi.
Rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej nepriaznivej životnej
situácii, v ktorých je vážne ohrozený život a zdravie detí,
sa obraciame na ďalšie pomáhajúce subjekty, ktoré majú
kompetencie finančnej a materiálnej pomoci. Sú to rôzne
nadácie, neštátne akreditované subjekty a iné. Naším
partnerom, ktorý bez akejkoľvek zbytočnej byrokracie
a administratívy dokáže okamžite pomôcť, je Diecézna
Charita Rožňava. Stačí jeden telefonát, alebo osobná
návšteva, poskytnutie základných informácií o rodine
a veku detí a zamestnanci charity poskytnú základné
potravinové balíčky, ošatenie a obuv. S rodinou a deťmi
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dokážeme pracovať a motivovať ju ku zmenám až vtedy,
keď má tieto základné potreby v rámci krízovej intervencie
zabezpečené.
Nie každý takýto prípad má šťastný koniec, ale vďaka tejto
pomoci sme mnohé rodiny udržali spolu a deti sú stále
v starostlivosti rodičov. Za všetky tieto prípady spomeniem
rodinu, kedy matka zostala sama s piatimi maloletými
deťmi. Bola bezradná, zo sociálnej dávky platila vysoké
nájomné a zostalo jej minimum na to, aby zabezpečila
stravu a nevyhnutné potreby detí. Vďaka pomoci diecéznej
charity aj v spolupráci s Mestom Rožňava túto ťažkú
situáciu zvládla a pomohol jej pocit, že nebola v ťažkej
situácii sama, ale stáli pri nej ľudia, ktorí jej dokázali
pomôcť. Deti sú stále v rodine, dokonca sa zmobilizoval
aj otec, ktorý sa zdržiaval v Čechách. Nebyť pomoci, ktorá
im bola poskytnutá charitou v rámci krízovej intervencie,
by nemohol začať systém plánovaných opatrení na ďalšiu
podporu a pomoc rodine a deti by už boli detskom domove.
Veľmi si ceníme okamžitú pomoc, ktorú nám Diecézna
Charita Rožňava poskytuje a pomáha udržať rodiny spolu.
Blíži sa čas Vianoc, kedy mnohí zabezpečujeme hojnosť
všetkého materiálneho, naháňame sa za darčekmi. Sú však
aj ľudia, ktorí práve v tomto období sú citlivejší a vnímavejší
k potrebám ľudí odkázaným na pomoc a sú ochotní
pomáhať, a je ich stále viac. Ide tiež chladné a mrazivé
počasie, kedy monitorujeme rodiny s deťmi, ktoré si možno
pod stromčekom nájdu len drobnosť, alebo aj nič, ale to, že
sú v teple, nehladujú a sú vo svojej biologickej rodine, je to
najdôležitejšie. Potvrdzujú nám to aj slová detí, ktoré boli
umiestnené do ústavnej starostlivosti práve z dôvodov, že
rodina im toto nedokázala zabezpečiť. Napriek tomu je ich
jedinou túžbou tráviť Vianoce doma so svojimi blízkymi
a vrátiť sa domov.
V systéme sociálnoprávnej ochrany detí je nevyhnutná
spolupráca s pomáhajúcimi subjektmi. Dovolím si
záverom povedať, že partnerom, na ktorého sa obraciame
vždy, keď je nevyhnutné poskytovať krízovú intervenciu
v rodine s deťmi, je Diecézna charita Rožňava, za čo
im patrí naša vďaka za všetky deti, ktoré majú možnosť
zostať so svojimi rodičmi a ktorým sa spoločne snažíme
zabezpečiť bezpečie a istotu.
Mgr. Lívia Madáčová, vedúca OPODaSK

Charitatívno sociálne centrum Najsvätejšej Trojice Brezno
V rámci Charitatívno sociálneho centra Najsvätejšej Trojice
v Brezne poskytujeme sociálne služby zamerané na pomoc
ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ľuďom
bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.
Táto pomoc sa delí na sociálnu, vecnú, potravinovú
a poradenskú.
Naše centrum umožňuje:
•
•

•
•

•
•

vykonať si základné hygienické potreby v dňoch:
pondelok, streda, piatok v čase od 10,00-12,00 hod.
veľmi podstatným prvkom pomoci je výdaj
ošatenia najmä v zimných mesiacoch získaného
od obrovoľných darcov - každý pracovný deň v čase
od 9,00 - 13,00 hod.
potravinová pomoc je poskytovaná individuálne
po zvážení sociálnej situácie žiadateľa v obmedzenom
množstve z potravinových zbierok
v priestoroch charitného centra je zriadená kuchynka,
kde sa ľudia bez domova môžu najmä teraz v zimných
mesiacoch zohriať, varíme im čaj, vieme zaliať
teplú polievku, alebo si môžu sami pripraviť jedlo pondelok, streda, piatok v čase od 10-12,00 hod.
v krízových situáciách vieme jednorázovo poskytnúť
menšiu finančnú čiastku napr. na preplatenie receptu
na lieky, cestovné, vybavenie občianskeho preukazu
je tiež možné poskytnúť poradenstvo a rozhovor
v ťažkých životných situáciách

rukú tým, ktorí pomoc potrebujú. Toto je aj jeden
z hlavných cieľov Diecéznej charity, ktorá sa stará o tých
najbiednejších, najslabších.
Máme veľa plánov do budúcnosti - jedným z nich je
zabezpečiť napríklad výdaj hotových teplých polievok
pre ľudí bez domova. Na to potrebujeme momentálne
prerobiť priestory charitného centra.
Na svoje fungovanie potrebujeme ako každá inštitúcia
finančné prostriedky. Naše centrum momentálne funguje
výlučne len z podpory farníkov z Brezna - tým spôsobom,
že v kostole nanebovzatia Panny Márie v Brezne máme
s dovolením p. dekana pokladničku. To je náš jediný príjem.
Preto aj naša činnosť je obmedzená. Hovorí sa: nestačí len
počuť, treba vidieť a zažiť, preto pozývame na návštevu
do nášho centra všetkých, ktorí majú záujem vidieť, ako
pracujeme aj naše priestory. Príďte sa informovať, ako nás
môžete podporiť. Radi vás privítame.
Nájdete nás na adrese: M.R.Štefánika 32, Brezno, email:
brezno@charitaroznava.sk, mobil: 0907 292 407, www.
charitaroznava.sk
Ing. Janka Mičkyová, vedúca CHSC Najsv. Trojice v Brezne

Uvedomujeme si, že mnohí sa do krízovej situácie dostali
sami, mnohých tam dohnala bieda prostredia, v ktorom
vyrastali a žijú. My tu ale nie sme na to, aby sme súdili
a posudzovali. Ježiš nám pripomína slová ,,Nesúďte, aby
sme neboli súdení.“ Preto aj my pri svojej práci berieme
do úvahy mnohé okolnosti a snažíme sa byť kresťanmi
nielen slovom, ale najmä skutkom. Pre každého jedného
z nás, ktorý sa máme lepšie, je na mieste podať pomocnú

Spolupráca Mesta Rožňava s Diecéznou Charitou Rožňava pri poskytovaní
krízovej intervencie
Osamelé matky s deťmi, mnohopočetné rodiny, invalidní
dôchodcovia, segregované komunity, to sú len niektoré
skupiny obyvateľov nášho mesta, ktoré sa mnohokrát
nachádzajú pod hranicou životného minima. Ich existencia
a zabezpečenie základných životných potrieb sú často
ohrozené do takej miery, že zo strany terénnych sociálnych
pracovníkov mesta je nutné pristúpiť aj k metódam krízovej
intervencie. Zabezpečiť v prípade ohrozenia zdravia, resp.
života okamžitú pomoc nie je jednoduché. S dôrazom na
uspokojenie základných životných potrieb, a to najmä
stravy a nevyhnutného ošatenia rizikových skupín
obyvateľstva, spolupracujeme aj s tunajšou Diecéznou
charitou. Konkrétne formy pomoci predstavujú najmä
poskytnutie potravín a šatstva s akcentom na prioritné
zabezpečenie záujmu maloletých detí, ktoré považujeme
za najzraniteľnejšiu skupinu.

Diecézna Charita v Rožňave podľa potreby a odporúčaní
terénnych sociálnych pracovníkov mesta Rožňava vždy
vyhovie a pochopí dôležitosť pomoci pre tých, ktorí sa
ocitli v situácii, že si sami v danej chvíli nevedia zabezpečiť
komodity, bez ktorých by neprežili - potraviny, resp.
nevyhnutné ošatenie, a to najmä v období zimy a mrazov.
Mesto Rožňava, v zastúpení terénnych sociálnych
pracovníkov, no najmä tí, pre ktorých je potravinová
pomoc určená, teda ľudia v núdzi,by chceli aj touto cestou
poďakovať Diecéznej Charite Rožňava za ústretovosť,
pochopenie a altruizmus, ktoré neustále všetci zamestnanci
Diecéznej charity prejavujú a čo je dôležité, vždy radi
pomôžu a poskytnú núdznym to, bez čoho by prežili len
veľmi ťažko.
PhDr. Marek Koltáš, terénny sociálny pracovník MsÚ Rožňava
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Krízová intervencia v nízkoprahovom dennom centre pod Charitatívno
sociálnym centrom sv. Rity Lučenec
V Nízkoprahovom dennom centre v Lučenci, ktorého
aktuálny počet klientov je 172, sa denne stretávame
s jednotlivcami i rodinami v nepriaznivých životných
situáciách. Ľudia, s ktorými prichádzame do styku, sú
ľudia na okraji spoločnosti, ľudia bez domova, užívatelia
návykových látok, psychiatrickí pacienti i celé rodiny.
Krízové situácie, s ktorými k nám prichádzajú, si vyžadujú
okamžité riešenia. V našom centre sa týmto klientom podľa
zákona 448/2008 o sociálnych službách, § 24b poskytuje:
•

•

sociálne poradenstvo: základné sociálne poradenstvo
sme od vzniku centra (t. j. od 1. októbra 2017) poskytli
172 klientom zariadenia v počte 206 krát. Špecializované
poradenstvo bolo poskytnuté 11 klientom a to v počte
13 krát.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov: sem patria činnosti ako pomoc pri vybavovaní
úradných záležitostí, dokladov, spisovaní a podávaní
rôznych žiadostí a vybavovaní iných vecí v záujme
klientov. Tu sme od začiatku činnosti poskytli pomoc
18 klientom a to v počte 48 krát.

Láska k blížnemu až za hranice
Príbeh pani Marty

„Mám svoj vek a potrebujem konečne pokoj!“ Tieto slová
vyslovila, s prosebným výrazom v tvári, dlhoročná klientka
Diecéznej charity Rožňava, pani Marta.
Údery od života
Jej smutný životný príbeh je obrazom nekonečnej lásky
k blížnemu, v jej prípade lásky k svojim deťom. Pani Marta
mala úplne normálny život, manžela, deti aj prácu. Ťažko
pracovala v malom závode ako pomocná pracovníčka.
Prvý úder od života dostala, keď ju v roku 1990,
z organizačných dôvodov, prepustili zo zamestnania.
Zároveň jej manžel vážne ochorel a pani Marta sa o neho
niekoľko rokov starala. Ďalší úder prišiel, keď zomrel
jej manžel. V byte zostala žiť s dvoma dospelými synmi,
ktorí v tom čase nepracovali. Bola nútená vyžiť iba
z vdovského dôchodku, ktorý im sotva pokryl výdavky
na ich každodenný život. Po čase prišiel príkaz na exekúciu
a rodina prišla o byt, v ktorom žili vyše 30 rokov.
Život na ulici
Pred desiatimi rokmi by si ani nepomyslela, že jej život by
sa mohol tak radikálne zmeniť. Dnes je pani Marta 67 ročná
seniorka bez strechy nad hlavou, s nízkym dôchodkom,
bez podpory detí a vnúčat. Staršieho syna stratila pred
troma rokmi ako 42 ročného. Druhý syn je úradmi uznaný
za plne invalidného, ale nakoľko pracoval iba 12 rokov,
nemá nárok na invalidný dôchodok. Ďalšie dve deti majú
svoje rodiny. Avšak ich životná situácia im neumožňuje
zobrať si matku k sebe.
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Podľa vyššie uvedeného zákona sa v našom centre
aj utvárajú podmienky na:
•

prípravu a výdaj stravy: nakoľko našimi klientmi sú
prevažne ľudia bez domova, stravu im poskytujeme
denne formou jednej porcie teplej polievky, desiatového
balíčka a šálky teplého čaju. Každý utorok a stredu
v týždni dávame rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
pečivo. Táto pomoc bola poskytnutá 121 klientom, a to
v počte 540 krát.

•

vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny – osobnú
hygienu v našom centre využívajú ľudia bez domova.
Možnosť hygieny využilo 17 klientov v počte 34 krát.

Naše centrum okrem iného poskytuje klientom aj výdaj
šatstva. Od jeho vzniku bolo vydané šatstvo pre 95 klientov
a to v počte 163 krát.
Predpokladáme, že počet našich klientov sa bude ďalej
zvyšovať. Veríme, že sa nám bude naďalej dariť napĺňať
požiadavky našich klientov, viesť ich k svojpomoci
a využívať prvky krízovej intervencie.

Pomoc charity prišla v pravý
čas
„Môj život bol, a vlastne
stále je, komplikovaný. Priam
neuveriteľnú pomoc som našla
u pracovníkov Charitatívno
sociálneho centra pri Diecéznej
Charite v Rožňave. Poskytli nám
polievku, dali oblečenie, zabezpečili lieky a povzbudili
dobrým slovom. Charita nám pomáha už 8 rokov.„
Na začiatku chodila pani Marta so synom iba na polievky,
ale postupne začali využívať aj ostatné služby charity.
Dnes obidvaja prespávajú v nocľahárni a navštevujú
nízkoprahové denné centrum.
„Možno sa to bude zdať niekomu príliš obyčajné, ale to, že
mi v Charitatívno sociálnom centre ponúkli na noc strechu
nad hlavou, pre mňa znamenalo celý svet. Pomáhajú mne
aj môjmu chorému synovi a viem, že okrem materiálnej
pomoci tu nájdeme aj rodinné prostredie, ktoré nám tak
veľmi chýba. Želám si iba jediné, aby som našla zariadenie,
kde budem môcť bývať spolu so svojím chorým synom.
Lenže syna do Domova pre seniorov prijať nemôžu,
je príliš mladý a mňa zase nemôžu prijať do Domova
sociálnych služieb, lebo som už stará. Keby Charita mala
také zariadenie, kde nás môžu ubytovať obidvoch, bolo by
to úžasné.“
Celý príbeh pani Marty si môžete prečítať
na www. charitaroznava.sk, podstránka kampane „Zmeň
tento príbeh“.

Potravinová TESCO zbierka pre CHARITU

Diecézna Charita Rožňava sa už po piatykrát zapojila do zbierky potravín v obchodných
reťazcoch TESCO. Vďaka darovaným potravinám od vás bude môcť poskytnúť pomoc
na zmiernenie chudoby odkázaným občanom v priebehu celého roka v jednotlivých
mestách rožňavskej diecézy.
Zamestnanci a dobrovoľníci Charity vyzbierali potraviny počas troch novembrových
dní v predajniach TESCO nasledovne:
Rožňava - 1108 kg potravín pre potreby útulku a nocľahárne, pre jednotlivcov a rodiny
v núdzi
Rimavská Sobota - 1433 kg potravín pre potreby núdznych vo farnostiach dekanátu
Hnúšťa a Tornaľa - 90 kg potravín pre potreby domu charity v Kokave
Revúca - 905 kg potravín pre potreby núdznych vo farnostiach dekanátu
Gelnica - 566 kg potravín pre potreby domu charity a stravníkov
Lučenec - 1021 kg potravín pre potreby núdznych z nízkoprahu v Lučenci a vo farnosti
Boľkovce
Fiľakovo - 930 kg potravín pre potreby núdznych vo farnosti
Detva - pre potreby denného stacionára v Divíne,
Brezno - 2061 kg potravín pre potreby nízkoprahu, núdzne rodiny a farské charity
Jasenie a Nemecká
Spolu sa vyzbieralo okolo 8300 kg trvanlivých potravín (sáčkové polievky,
strukoviny, múka, olej, drogéria …) za čo vám chceme vyjadriť úprimné Pán Boh
zaplať.
Bilancia z minulého roku
V roku 2016 sme vyzbierali celkom 6113 kg potravín. Vyzbierané potraviny sme
distribuovali do rodín v núdzi, osamelým dôchodcom a občanom v krízovej situácii.
Dobrovoľníci vo Fiľakove rozdelili potraviny do 110 rodín. V Rožňavskom okrese
sme za uplynulých 9 mesiacov poskytli potraviny 71 rodinám v núdzi a rozdali sme
2721 porcií polievky pre občanov bez domova.

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

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.
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Ako zmeniť tento príbeh?
Vašou finančnou podporou do zbierky v kostoloch
a farnostiach rožňavskej diecézy, na verejnosti aj
vo firmách a podnikoch naklonených myšlienke pomoci.
Každým Vaším € nám pomôžete meniť príbehy seniorov
odkázaných na pomoc sociálno charitatívnych zariadení.
Zapojte sa ľubovoľným príspevkom do zbierky, ktorá
prinavráti seniorom dôstojné podmienky na život.
Alebo zašlite darcovskú SMS v tvare DMS
CHARITAKOKAVA na číslo 877 v sieti operátorov O2,
Orange a Slovak Telekom. Cena jednej SMS sú 2 €, podiel
prevádzaný na účet zbierky 96 % z každej DMS, t.j. 1,92 €.

Zmeň tento príbeh

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach
na sklonku ich života.
Zapojte sa do adventnej zbierky „Zmeň tento príbeh“
v rámci kampane Diecéznej Charity Rožňava.
Prečo zmeniť tento príbeh?
Posolstvom kampane je Žiť dôstojne na sklonku
života. Prijímateľom sociálnej pomoci, ktorí sú odkázaní
na nepretržitú 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť,
chceme zabezpečiť dôstojné podmienky na život. V Dome
charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou
poskytujeme ľuďom, s najťažším stupňom odkázanosti na
pomoc, celodennú opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie
však nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu priestorov!
Cieľom je rozšíriť lôžkové kapacity a rozšíriť vekové
rozhranie prijímateľov sociálnej pomoci v Dome charity
sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou.

Do finančnej zbierky sa môžete zapojiť od druhej adventnej
nedele do konca roka 2017.
Na nový rok bude výťažok celej finančnej zbierky venovaný
Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou
na nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov s rozšírením
lôžkových kapacít a následne s rozšírením cieľovej skupiny
klientov sociálno charitatívneho zariadenia.

Ďakujeme, že pomôžete seniorom odkázaným
na celodennú opatrovateľskú starostlivosť.
Čo príspevkom do zbierky zmeníte?
Prijímateľom sociálnej pomoci, ktorí sú vo svojom
seniorskom veku častokrát s pocitom osamelosti, stratou
samostatnosti a sebestačnosti, darujete dôstojné podmienky
na život. Po rekonštrukcii budeme môcť do zariadenia
umiestniť o 6 prijímateľov celodennej starostlivosti naviac.
Zároveň rozšírime vekovú hranicu prijímateľov, aby sme
do Domu charity v Kokave nad Rimavicou mohli prijímať
aj seniorov, ktorí už presiahli vek 62 rokov.

Diecézna Charita Rožňava

Kósu Schoppera 141/22
048 01 Rožňava
058/732 64 15
sekretariat@charitaroznava.sk

Nasledujúce číslo Listov Charity
vyjde v marci 2018.
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Navštívte našu webovú lokalitu: www.charitaroznava.sk
Sledujte nás na facebooku: facebook.com/charitaroznava
IBAN: SK92 0200 0000 0000 1813 7582

