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A konečne sa hlásime z Domu na polceste vo
Veľkom Slavkove. Po určitom čase odmlky, kedy
sme riešili veľa vecí okolo prevádzky nášho
zariadenia, prišiel čas aj nato, aby sme
informovali aj Vás našich priateľov,
podporovateľov a modlitebníkov, o tom čo sa u
nás deje či nedeje . O našej činnosti Vás chceme
informovať každé tri mesiace a veríme, že sa
nám to aj podarí ☺

Keď ty dávaš almužnu, nech to ostane v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.
Mt.6.3,4
Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi, priatelia a podporovatelia našej práce.
Chcem Vás aj touto cestou srdečne pozdraviť v mene nie tímu soc. práce, ani nie klientov Domu na
polceste vo Veľkom Slavkove, ale v mene živého Boha, Stvoriteľa všetkého. A v Jeho mene Vám tiež
chcem nie ďakovať, ale oznámiť, že On Vám (nám) v skrytosti oplatí Vaše (naše) modlitby, čas,
nasadenie a financie, ktoré investujeme spoločne do služby Jeho núdznemu stvoreniu.
Náš Boh, v ktorého službách vo Veľkom Slavkove stojíme je mimoriadne (najmimoriadnejšie) sociálne
cítiaci Boh. “Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denného pokrmu a niekto z vás im
povie: Choďte len v pokoji niekde inde, ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné???“
A iného, hoci i nejako šikovne vymysleného boha v skutočnosti ani niet. Vnímam to ako veľkú česť, že
nás, takú zvláštnu skupinu ľudí (modliacich sa, pracujúcich priamo s chalanmi, dobrovoľníkov,
dávajúcich financie, ochotných ísť, aj keď až tak nevidno výsledky), Jeho predivnými cestami spojil do
služby Jemu. Len my, hŕstka služobníkov vo Veľkom Slavkove, bez Vás ostatných sme ničím... Ako šíp
bez hrotu, ako jedlo bez vody, ako misa, ktorá je pekná, ale prázdna...
Tak nás všetkých veľmi povzbudzujem, aby sme naďalej vytrvali a takto si zhromažďovali poklady v nebi.
Kde to možno teraz nevidno, ale raz to bude veľmi vidno. A už tu na zemi máme obrovskú odmenu, keď
vieme, že tento ľudský život prežívame veľmi zmysluplne... Nech nám naďalej náš dobrý Boh spoločne
žehná...
S láskou a úctou Stano Gurka, riaditeľ
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Firma – zatepľovanie RD
Aj takto to vyzerá, keď sa do práce pustia parťáci aj s pomocou
našich klientov. Po niekoľkých rokoch práce nie len na stavbe, ale
aj na zručnostiach našich klientov hovorí jeden z majstrov:
,,Môžem rozprávať len o 5 chalanoch (Jery, Julko, Peťo, Miro,
Tibor), s ktorými najčastejšie pracujem. Všetci chcú makať, sú
šikovní a dá sa povedať, že nás aj počúvajú, čo a ako urobiť .
V tom by som videl pokrok. Raz to urobia dobre no a inokedy zas
zle, ale my sme si už aj zvykli a už ich nemusíme ráno budiť . Pri
práci ešte potrebujú dohľad. Dávam im 7 z 10 bodov.´´

Zo života
ivota naš
našich klientov
Momentálne v našom zariadení spolupracujeme s 26 klientmi. Tešíme sa, že deviati z nich sú zamestnaní v
bežných prevádzkach v Poprade a okolí , v našom zariadení zamestnávame štyroch a dvaja sú študenti.

Skupinky

V Poprade máme prenajaté dva byty, kde žije 8 klientov, ktorí sa vedia samostatne postarať o seba a ich
živobytie.

Duchovný život
ivot
Po istom období sucha a púšte, kedy sa nám dosť ťažko
duchovne venovalo našim klientom, sa momentálne veľmi
tešíme 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.
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Kuchár s veľk
ve kým srdcom
Volám sa Mário Horváth. Hneď ako som sa narodil, moja biologická mama ma nechala v nemocnici v Košiciach, kde potom
po krátkom čase som sa ocitol v dojčeneckom ústave v Košiciach a po niekoľkých rôčkoch ma dali do DeD v Michalovciach.
Keď som bol malé dieťa, tak mi chýbala rodičovská láska. V dvanástich som uveril v Ježiša Krista a začal učiť a hľadať Božiu
pravdu. Po roku som bol oslovený, či sa nechcem dať pokrstiť. Pomedzi to som si našiel cirkev, CB v Michalovciach, kde
som sa začal zoznamovať a hľadať priateľov, ktorí mi vedia dať lásku. Tak som sa zoznámil s rodinou Borošovou a po
niekoľkých mesiacoch som nepremyslene oslovil Róberta Boroša, či by sa nestal mojim krstným. Povedal áno a tak sme
začali budovať kontakt, vzťahy v jeho rodine a cirkvi.
Pred 18 rokmi keď som mal zatvoriť brány DeD, som si hľadal zariadenie, kde sa budem snažiť osamostatňovať. Moje
súčasné bývanie je Dom na polceste Veľký Slavkov. Som veľmi rád, že je to služba, ktorá patrí Pánu Bohu a poskytuje
duchovnú starostlivosť odchovancom DeD. Vypomáham v kuchyni, kde rád varím a pečiem. Mám tu viac duchovných
vzťahov, som rád, že mi nikto neprekáža v aktivitách v mojom voľnom čase. Snažím sa mať lásku a pokoj k ľuďom.

Zo závisláka sociálny pracovník

Majko Horváth
a Evička
Evi ka Gurková

Zdenko Rusnák

Volám sa Rusnák Zdenko, mám 22 rokov. Narodil som sa v Gelnici. Ako 5 ročný som sa dostal do DeD, v ktorom som vyrastal až do 19 rokov. Po
ukončení pobytu v DeD som musel začať žiť vlastný život. Domov k rodičom
som ísť nechcel, lebo rodičia sa ma vzdali, keď som bol malý. A kvôli tomu,
že sú alkoholici. S pomocou soc. pracovníčky z DeD som si našiel nové
bývanie v charite vo Veľkom Slavkove. Sú tu chlapci, ktorých tiež zavrhla
vlastná rodina, alebo stratili strechu nad hlavou kvôli iným veciam. Počas
pobytu to V. Slavkove som robil veci, ktoré ma ničili, pil som, drogoval som,
nerešpektoval som pravidlá. Nevážil som si ľudí, ktorí mi chceli pomôcť, lebo
som bol zatvrdilý. Soc. pracovník a riaditeľ SEDu Stanislav Gurka sa už
nemohol pozerať na to, aký život žijem. Ukázal mi pravé hodnoty života, bez
alkoholu, bez drog. V SEDe som sa naučil pracovným návykom a s pomocou
celého kolektívu parťákov som si spravil vodičský preukaz. A Stanislav Gurka
ma zamestnal v stavebnej firme SED.
Pomocou Stanka a Evky Gurkovcov a parťákov som sa po 3 rokoch dokázal
osamostatniť. Našiel som si priateľku, s ktorou žijem. Teraz už keď žijem svoj
vlastný život, snažím sa pomôcť takým istým ľuďom ako som bol ja.
Pomáham v SEDe robiť sociálnu prácu s chlapcami, ktorí sú na svojej ceste k
osamostatneniu sa a snažím sa o to, že by aj oni mali svoju vlastnú rodinu a
plnohodnotný život, ktorý ich bude napĺňať.
Chcem týmto poďakovať Gurkovcom a celému kolektívu, že stáli pri mne,
keď som to mal veľmi ťažké a že to so mnou nevzdali a ukázali mi tú
správnu cestu, po ktorej mám kráčať.
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Projekt FSR
FSR

V januári tohto roka začal v našom zariadení prebiehať projekt :
KOMPLEXNÁ SOCIÁLNA INKLÚZIA MLADÝCH DOSPELÝCH PO UKONČENÍ
ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI DO SPOLOČNOSTI.
Projekt je financovaný z Fondu sociálneho rozvoja. Počas trvania projektu
si naši klienti osvoja dôležité zručnosti a schopnosti nevyhnutné k procesu
osamostatnenia sa. Sociálne návyky, zdravotná starostlivosť, hygienické
návyky, právne minimum a zodpovednosť za seba sú oblasti osobného
rozvoja a tieto získané návyky si cieľová skupina prenesie aj do osobného
života a bude ich odovzdávať ďalej.

Prečo farma? Ako asi viete, naše 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 zámerov vznikla aj stavebná činnosť. Časom sme však zistili,
že časť našich klientov pre svoje psycho - sociálne rozpoloženie sa v
stavebnej činnosť nemôže uplatniť a tak vznikla myšlienka založenia
farmy, kde nebude až tak výrazne kladený dôraz na výkon a výsledok
práce a zároveň môžu mať pracovnú náplň a možnosť osobnostne
rásť v rámci ich možností.

Farma

Preto sme v priebehu roka 2013 zrekonštruovali prenajaté
poľnohospodárske priestory a v novembri sme zakúpili a ustajnili
sedem kráv – dojníc. Okrem práce majú naši klienti aj mlieko, z
ktorého si pripravujú rôzne výrobky.
Vo februári 2014 sme zakúpili aj jahniatka a vo februári a marci sa
narodili tri jalovice.
Finančne nám v tomto zámere výrazne pomohli: Švédska evanjelická
misia, T-Com cez nadáciu Pontis a Nadácia Provida. Ďakujeme.

Pre tých z vás, ktorí majú záujem podporiť prácu Domu na polceste, je vytvorený samostatný účet,
na ktorý je možné poukázať finančné prostriedky. Spomínané číslo účtu je: 4005013116/7500.
ZA PODPORU VÁM ĎAKUJEME!
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