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Milí priatelia,

dostáva sa Vám do rúk Nezábudník s informáciami o činnosti našej neziskovej
organizácie v roku 2003. Snáď listovanie v ňom bude pre Vás aj určitým posolstvom,
že napriek uponáhľanej a náročnej dobe, ktorú dnes žijeme, stojí za to nevzdávať sa
a nestrácať nádej. 

Veď všetko, čo nás na ceste životom stretne (a najmä to nepríjemné, proble-
matické, nespravodlivé a tragické) má hlboký zmysel, ktorý možno síce uniká, ale
ktorý je možné pochopiť, ak človek začne vnímať udalosti svojho života srdcom... 

„To, čo vidíme v našom živote, je akoby spodok výšivky, ktorá vôbec nedáva
zmysel. Je to len kopa nitkových čiar ťahajúcich sa na všetky smery a jedna cez
druhú... Ten krásny vzor, ktorý vytvárajú, je vidieť len zhora. My vidíme rub plný
uzlíkov, ktoré nie sú ani trochu príťažlivé, napriek tomu – výšivka existuje a jej

dokonalosť vidí len Boh sám...“

Takže, buďme odvážni a trpezliví pri prekonávaní akýchkoľvek prekážok
a ťažkostí, otvorme svoje srdcia a buďme si navzájom oporou. 

Len ak každý jeden z nás bude k Životu pristupovať s vedomím osobnej
zodpovednosti a dočasne skrytého zmyslu udalostí, ak každý jeden z nás začne
meniť svet bez zbytočného reptania a vyhovárania sa na tých druhých, len vtedy
bude v našom svete menej bolesti a smútku, menej utrpenia, zúfalstva a sĺz. 

Premeňme svoje rozčarovanie, kritiku, hnev a apatiu na činy a – nevzdávajme
sa! 

Ing. Lýdia Černegová
predseda správnej rady

Nikdy 
sa 

nevzdávaj!!!
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Predstavujeme sa...
Samaritán, n.o. je mimovládna organizácia zaregistrovaná 22. 11. 1999. Jej

hlavným poslaním je pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných bez rozdielu

pohlavia, rasy, národnosti a vierovyznania, politické, či iné zmýšľanie. Svoju činnosť

začala 1. 1. 2000 poskytovaním opatrovateľskej služby starým a chorým občanom

v ich domácom prostredí. Symbolom našej organizácie je nezábudka a patrónom

je sv. Vincent de Paul. 

V rámci OS poskytujeme občanom
rôzne opatrovateľské úkony v závislosti
na individuálnom zdravotnom stave 
a potrebe jednotlivých občanov. 

V roku 2003 sme OS poskytli celkom
39 občanom a šesť z nich sme
doopatrovali. 

V priemere sme mesačne pomáhali
29 občanom a poskytli 885 hodín OS.
Za celý rok naše opatrovateľky v pracov-
nom pomere a dobrovoľníci poskytli
spolu 10 621 hodín OS (tento údaj
nezohľadňuje čas nutný na prechody
medzi jednotlivými občanmi).

Prehľad o úkonoch opatrovateľskej služby

Prehľad o počte opatrovaných občanov podľa veku

Opatrovateľská služba (OS) – prioritný program Samaritán, n.o.
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Sociálno-prepravná služba (SPS)
Vo februári 2003 sme začali s posky-

tovaním SPS pre starých a zdravotne
postihnutých občanov nášho regiónu. SPS
zabezpečuje ich prístup na rôzne úrady
a inštitúcie nachádzajúce sa mimo ich
bežného dosahu, umožňuje im navštíviť
kultúrne, športové a iné podujatia nielen
v rámci Žilinského kraja, ale celého
Slovenska, a tak ich aktívne zapája do ve-
rejného života. 

SPS zabezpečujeme 8-miestnym
automobilom Renault Trafic, ktorý po

špeciálnej úprave umožňuje prepravovať aj
imobilných občanov a od marca 2003 sme
náš vozový park rozšírili o starší Nissan
ALMERU kombi. To nám umožňuje
zabezpečiť SPS aj vtedy, keď sa nahlásené
služby prelínajú. 

Na zabezpečenie SPS sa nám ešte 
v r. 2002 podarilo získať grant nadá-
cie SOCIA z prostriedkov Spolupra-
cujúcich holandských nadácií v hodnote 16
000 EUR. Ostatné finančné prostriedky
potrebné na pokrytie počiatočných
nákladov projektu sme získali z bene-
fičného koncertu zo dňa 12. októbra 2002
„Vašo Patejdl – Sme tu“ (čistý výnos bol
128 000 Sk, t. j. cca 3200 EUR). K týmto

prostriedkom sme pridali ešte sumu 102
748 Sk, ktorú ste nám venovali za rok 2001
v forme 1% z dane a mohli sme zakúpiť
Renault Trafic. V súčasnosti SPS zabez-
pečujeme najmä z platieb za služby, zo
sponzorských darov a z reklamnej činnosti.
V súčasnosti je ekonomika projektu
stratová a túto stratu vykrývame zo zdrojov
Samaritán, n.o.

kkoonnttaakktt::  tteell..  443300  1100  9900,,  00990088  886600  669922,,
00990022  223388  000044

Žiaľ, mnohí občania sú pri používaní
SPS odradení vysokou sadzbou
za 1 km jazdy (9 Sk pri jazde „tam
a späť“ a 18 Sk len pre jedno-
smernú jazdu) a hoci robíme
všetko pre to, aby sme SPS po-
skytovali za nižšiu sadzbu, ne-
môžeme ísť pod skutočné nákla-
dy na 1 km prepravy. 

Podľa zákona o sociálnych
službách máme síce nárok na
príspevok zo strany VÚC vo
výške 13 Sk/1 km, napriek po-
danej žiadosti nás VÚC nepod-
poruje, hoci má vo svojom
ekonomicko-sociálnom rozvojo-

vom pláne zaradené aj poskytovanie
prepravnej služby (štát na sociálne služby
prispieva nedostatočnými finančnými
prostriedkami). My sa však nevzdávame
a veríme, že sa kompetentní v tomto roku
rozhodnú inak – pre pomoc a rozvíjanie
služieb občanom, ktorí ich volili ako
svojich zástupcov.

Ďakujeme p. primátorovi a poslancom
mestského zastupiteľstva v Martine, 

že našu organizáciu podporili 
v roku 2003 dotáciou 300 000 Sk 

a tým pomohli rozbehnúť chýbajúcu 
službu v našom regióne.

Tiež ďakujeme všetkým ostatným
sponzorom a reklamným partnerom.
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SVEDECTVO
Vždy som sa o svojich troch synov veľmi bála, ale predsa som dúfala, že sa im

nič zlé nestane. Stalo sa. Môj najstarší syn Janko mal 15. septembra 2000 ťažkú
automobilovú haváriu v Žiline. Nemal ešte 37 rokov. Nie je možné vyjadriť strach
a bolesť, ktorá zasiahla celú rodinu. Môj milovaný syn dlho bojoval o život.
Konečne v januári 2001 sme ho zobrali domov a začala som sa ja a moji dvaja
synovia o Janka starať. Žiaľ, postihol ma infarkt. Vo februári 2003 som
v telefónnom zozname našla neziskovú organizáciu Samaritán. Pani Hallgašová,
kooordinátorka OS, s ktorou som telefonovala, bola veľmi ochotná, a tak sme
uzavreli zmluvu. Po rôznych, dosť nepríjemných skúsenostiach som nesmierne
vďačná sestričkám a opatrovateľkám, ktoré chodia môjmu synovi pomáhať žiť.
Ďakujem Vám všetkým, že existujete, že máte v sebe toľko lásky, sily a odvahy
pomáhať aj tak ťažko postihnutým ako je môj syn. Odkedy k nám chodíte, Jankov
stav sa zlepšil. Ospravedlňujem sa za jeho občasné neslušné nadávky, ale verte,
že nenadáva nikomu osobne. To len smútok ho k tomu núti, že je taký nemohúci.
Ráno na Vás vždy čaká, má Vás rád. Prajem Vám solventných sponzorov,
uznanie a pomoc z mesta, VÚC a aj vlády SR. Ste veľmi dôležití, veď ľudia,
ktorých opatrujete, tvorili hodnoty resp. chránili hodnoty a životy ľudí. 

S láskou a vďakou matka H. Adamková

Ekumenizmus v praxi? 
Slavomír Krupa z Rady pre poradenstvo

v sociálnej práci, ktorý sa angažuje aj
v Ekumenickej rade cirkví, povedal na jednom
školení našej organizácie myšlienku: „Ak sa
cirkvi a veriaci v nich nezhodnú, či nenájdu
práve v službe a pomoci blížnemu, tak potom
v ktorej oblasti nájdu toľko spojítok, ktoré by
ich zjednocovali?“.

V našej organizácii sa darí uskutočňovať
v praxi to, že všetci bez rozdielu pomáhajú
všetkým. Zamestnancami organizácie sú tak
evanjelici a katolíci ako aj ľudia veriaci v Boha,
ale nezačlenení do konkrétnej cirkevnej
hierarchie a taktiež ľudia s ateistickým
svetonázorom. Všetkých nás spája láska
v srdci a túžba pomáhať – a to všetkým bez
rozdielu. Naše svedomie nám inak nedovoľuje
a okrem iného, keďže sa uchádzame
o podporu z verejných zdrojov skladajúcich sa
z daní všetkých, sme priam povinní poskytnúť
pomoc všetkým bez rozdielu (neveriacim,

katolíkom, evanjelikom, či občanom s iným
vierovyznaním). „...usilujte sa robiť dobre pred
všetkými ľuďmi... žite v pokoji so všetkými
ľuďmi.“ (Rim 12, 17–18).

V spolupráci s rím. kat. Farským úradom v Martine
sa po tretíkrát konali dve podujatia pre deti. Prvým
bol „Deň radosti“ (1. júna) a karneval pre deti
a rodičov (23. novembra). Poďakovanie patrí najmä
dobrovoľníkom, ktorí sa deťom venujú a boli
nápomocní pri uskutočňovaní týchto podujatí. 
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Činnosť našej organizácie by nebo-
la realizovateľná bez dostatočných
finančných zdrojov na pokrytie miezd
opatrovateliek a iných súvisiacich ná-
kladov, a preto ju zabezpečujeme
z viacerých finančných zdrojov. K rea-
lizácii našej činnosti významnou mierou
prispievajú granty získané z rôznych
inštitúcií. 

Prostriedky z RENOVABIS – Soli-

dárnej akcie nemeckých katolíkov,
organizácie, ktorá nám v období rokov
2001 až 2003 poskytla spolu cca 
35 770 EUR, boli pre nás rozhodujúcou
pomocou v tom správnom čase. Vďaka
tomuto grantu určenému na inštitu-
cionálny rozvoj organizácie sa nám
podarilo našu organizáciu stabilizovať
(hneď v prvom roku podpory sme
zabezpečili materiálno-technické vyba-

venie, potrebné k poskyto-
vaniu služieb) a rozvinúť po
personálnej stránke – vyškoliť
a priebežne doškoľovať tím
pracovníkov. 

Grant Nadácie pre pod-
poru občianskych aktivít
(NPOA) nám cez PHARE
2000 program ACCESS
umožnil v čase od 6. 9. 2002
do 5. 9. 2003 čerpať 15 500
EUR z prostriedkov Európskej
únie na projekt rozšírenia OS. 

Od vzniku našej orga-

6 NEZÁBUDNÍK

Čo sa nám podarilo...

Výnosy Samaritán, n.o. za prvých päť rokov

Názov projektu

Zabezpečenie
opatrovateľskej služby

v okrese Martin

Rozšírenie opatrovateľskej
služby

Sociálno-prepravná služba

Odborná príprava
nezamestnaných žien pre
prácu v oblasti sociálnych

služieb

Prispievateľ grantu

RENOVABIS – Solidárna akcia
nemeckých katolíkov

PHARE program ACCESS 2000
cez nadáciu NOPA

Spolupracujúce holandské
nadácie cez nadáciu pre

podporu sociálnych zmien
SOCIA

PHARE 2001 prostredníctvom
Európskeho spoločenstva 
a Národného úradu práce

EUR

35 770

15 500

16 000

32 391

Doba čerpania 
od – do

február 2001
– december 2003

september 2002
– august 2003

20. 9. 2002

december 2003
– september 2004

Granty získané z rôznych inštitúcií
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nizácie v roku 1999 až do dnešných dní
sa nám cez grantové schémy poda-
rilo „dotiahnuť“ do nášho regiónu 
3 208 734 Sk. Pochopili sme, že bez
obrovského nasadenia a aktívneho
hľadania finančných zdrojov by sme
naše služby nemohli poskytovať. Štát
postupne presúva zodpovednosť za
sociálnu oblasť na jednotlivé regióny –
mestá a obce – a tieto pri nedostatku
zdrojov nedokážu finančne zabezpečiť

činnosť organizácií poskytujúcich sociál-
ne služby. 

Hoci peniaze v štáte sú, priority ich
prerozdeľovania sú z nášho pohľadu
povrchné a uprednostňujúce osobné
záujmy pred skutočnými potrebami
jednotlivých rezortov. Toto konštato-
vanie by nám však nepomohlo, keby
sme si neuvedomili, že „vietor do pla-
chiet prúdi z iných smerov“, ako vidno
z nasledujúcich grafov:

Podiel príjmov z dotácií k príjmom získaným vlastnou iniciatívou
za roky 1999–2003

Štruktúra výnosov Samaritána, n. o. v rokoch 1999–2003
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Čo s chorými v našom regióne?
Prečo oslovujeme ZMOT, iných part-

nerov a v rámci toho aj starostov v našom
regióne? Odpoveď je jasná. Chceme
osloviť ľudí v obciach a mestách aj
v rámci projektu grantovej schémy
rozvoja ľudských zdrojov, aby starí
a chorí ľudia zostávali vo svojom pri-
rodzenom rodinnom prostredí, aby ľudia,
ktorí absolvujú odbornú prípravu, mohli

byť zamestnaní obcou (ako to vyplýva
z prenosu kompetencií) a aby pomohli
kvalitne a kvalifikovane ľuďom skutočne
odkázaným na pomoc. Chceme byť
v rámci tohoto projektu nápomocní 
a pomôcť čo najväčšej skupine ľudí 
či už nezamestnaným alebo chorým.
V rámci tejto grantovej schémy sa nám
hlási a má záujem o 100 % viac ľudí, ako

sme schopní zmenežovať
finančne a ľudsky. Ana-
lyzujeme túto skutočnosť
a do budúcnosti (ak bude
reálna potreba) budeme
sa uchádzať o ďalšie fi-
nančné prostriedky z EÚ
na riešenie tejto situácie.
Myšlienka je jasná – nie
posielať ľudí do zariadení,
ale pokiaľ je to možné
poskytovať im službu
v domácom prostredí.
O to ide.

Veď doma je len do-
ma.

„Iba Boh môže dať nádej, ale Ty
môžeš vlievať bratom dôveru.
Iba Boh môže dať lásku, ale Ty

môžeš učiť milovať.
Iba Boh môže dať pokoj, ale Ty

môžeš rozsievať jednotu.
Iba Boh môže dať silu, ale Ty môžeš

byť oporou skľúčenému.
Iba Boh je cesta, ale Ty ju môžeš

ukázať iným.
Iba Boh je život, ale Ty môžeš

v iných vzkriesiť túžbu žiť.
Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá

nemožné, ale Ty môžeš urobiť, čo je
možné.“
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NIEKEDY STAČÍ MÁLO...

Zákon o dani z príjmov umožňuje fyzickým osobám (FO) už tretí rok darovať
mimovládnym neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov, a tak im
pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Zákon č. 595/2003 Z. z., konkrétne § 50, vo
svojej novelizovanej podobe však priniesol hneď dve novinky:

1. 1 % zaplatenej dane z príjmov sa zvýšilo na 2 %.
2. za zdaňovacie obdobie roka 2003 môžu 2 % dane z príjmov darovať už

aj právnické osoby (PO).
Všetci zamestnaní a podnikajúci občania Slovenska tak majú možnosť

venovať 2 % dane z príjmov mimovládnym neziskovým organizáciám zare-
gistrovaným v Notárskej komore SR, pričom FO môžu svojimi 2 % podporiť len
jednu neziskovú organizáciu a PO sa môžu rozhodnúť pre podporu viacerých
subjektov. 

Ako na to, keď sa rozhodnete, ktorú organizáciu podporíte v jej činnosti ?
Zamestnanci:
1. mzdová účtovníčka vám vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň

z príjmov a po zrazení dane Vám potvrdí potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo na
str. 15).

2. správcovi dane (daňovému úradu), ktorému podáva daňové priznanie
Váš zamestnávateľ, potom do konca apríla predložíte vyhlásenie o poukázaní
podielu dane (tlačivo na str. 10) spolu s potvrdením o zaplatení dane.

Podnikatelia – SZČO a právnické osoby:
Príslušnému daňovému úradu do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane

predložíte vyhlásenie o poukázaní podielu dane (tlačivo na str. 12, 13).

ZZaa  mmoožžnnoossťť  rreelliizzoovvaaťť  vv ttoommttoo  rrookkuu  oommnnoohhoo  vvääččššiiuu  kkaammppaaňň  kk 22%%  ddaannee  
ďďaakkuujjeemmee  mmnnoohhýýmm,,  nnaajjmmää  vvššaakk  nnááššmmuu  nnaajjvvääččššiieemmuu  ssppoonnzzoorroovvii  ––  ffiirrmmee

Za spoluprácu pri kampani ďakujeme: Agentúre FUN média s.r.o., Reklamnej
agentúre VL media, Tlačiarni alfaPRINT, firme MARTgrafik, FUN rádiu, Rádiu
Lumen, Rádiu ZET, Bilboardovej spoločnosti ARTON, týždenníku Nový Život
Turca, Petitpress, Katolíckym novinám, Martinsku, Združeniu regionálnych

televízií LOTOS, regionálnej Televízii Turca – TVT, Redecu reklamnej agentúre,
Evanjelickému poslovi a všetkým ostatným našim priateľom a priaznivcom.     
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Projekt „Odborná príprava neza-
mestnaných žien pre prácu v oblasti
sociálnych služieb“ vychádzal zo
skúseností práce v sociálnej oblasti –
v posledných rokoch sme svedkami
toho, že počet starých a chorých ľudí
odkázaných na pomoc iných narastá,
čím rastie aj potreba ľudských zdrojov
v sociálnych službách a rovnako sme
svedkami problematickej situácie na trhu
práce, ktorý je charakteristický nedo-
statkom pracovných miest a ohrozením
určitých skupín nezamestnaných pri
hľadaní si vhodného zamestnania.

Vyhlásenie grantovej schémy v rámci
Finančného memoranda Phare 2001
a uvedené skutočnosti nás priviedli
k myšlienke poskytnúť predovšetkým
nezamestnaným ženám v okrese Martin
a Turčianske Teplice vzdelávacie akti-
vity zamerané na získanie teoretických
poznatkov a praktických zručností
v opatrovateľskej službe, a tak ich od-

borne pripraviť pre prácu v oblasti
sociálnych služieb. 

Projekt je určený prednostne pre:
! nezamestnané ženy po materskej

dovolenke;
! nezamestnané ženy nad 40 rokov

veku;
! nezamestnané ženy so vzdelaním

zdravotnej sestry.
Účastníci projektu bez zdravotného

vzdelania absolvujú (vo februári až júni
2004) pod vedením lektorov z Ústavu
ošetrovateľstva v Jesseniovej lekárskej
fakulte v Martine 2-stupňový opatro-
vateľský kurz v rozsahu 80 hodín teo-
retickej výučby a 120 hodín praxe.
Účastníci projektu so zdravotným
vzdelaním absolvujú (v júli, resp. auguste
2004) v spolupráci s Radou pre po-
radenstvo v sociálnej práci 150-hodinové
cyklické vzdelávanie so zameraním na
kvalitu sociálnych služieb. 

Pre najúspešnejších absolventov
vzdelávania sa budeme
snažiť sprostredkovať zamest-
nanie – oslovili sme už
niektoré zariadenia sociál-
nych služieb v Turci, začali
sme spolupracovať s jednot-
livými obcami regiónu Turca
so snahou pomôcť im za-
bezpečiť opatrovateľskú služ-
bu. 

V blízkej budúcnosti by
sme chceli rozšíriť sieť
služieb, ktoré poskytujeme,
aby sme starým a chorým
mohli poskytnúť komplexné
spektrum sociálno-zdravotnej
starostlivosti, a práve tu bude
ďalší priestor pre následné
zamestnávanie úspešných
absolventov vzdelávania.

Projekt pre nezamestnané ženy

Aj v minulom roku sa nám podarilo dostať na týždeň na
spoločnú dovolenku do Tatier. Samaritán, n. o. sa snaží v rámci
vlastnej sociálnej politiky vytvárať pre svojich zamestnancov
dobré podmienky.
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Február
začatie sociálno-prepravnej služby.
9. 2. 
Svetový deň chorých (Sv. omša
v Kostole Sv. Martina za chorých 
a našu organizáciu).
21. 2.
Fašiangové posedenie zamestnancov
organizácie, členov správnej a dozornej
rady, našich priaznivcov.
3.–7. 3.
Školenie zamestnancov
a dobrovoľníkov zamerané na rozvoj
kvality poskytovaných služieb 
(Rada pre poradenstvo v sociálnej
práci).
3. 4.
Slávnostné otvorenie Ľudovej banky,
ktorá nám pri tejto príležitosti darovala
20 000 Sk.
1. 6.
Deň radosti III. (podujatie pre deti pri
príležitosti MDD v spolupráci s rím. kat.
Farským úradom v Martine).

11.–12. 6.
Školenie – príprava projektov pre EÚ
školenie organizovala naša organizácia
pre MVO a samosprávy nášho regiónu.
Prednášala p. Mičicová a p. Hullová.
15.–21. 6.
Spoločná dovolenka zamestnancov
v Dolnom Smokovci.
28. 8.
Spoločné posedenie zamestnancov –
rozlúčka so sestrou Gorazdou.
13. 11.
Spoločenské stretnutie s našimi
sponzormi a podporovateľmi
v Turčianskej galérii spojené
s otvorením výstavy akad. maliara
Ladislava Záborského.
23. 11.
karneval pre deti a ich rodičov 
(v spolupráci s rím. kat. Farským úradom 
v Martine).
11. 12.
Ocenenie našej dobrovoľníčky Aďky
Schererovej mestom Martin.

Aktivity v roku 2003

SVEDECTVO
„Po dvaapolročnom pôsobení v opatrovateľskej službe Samaritán v Martine

s vďakou hľadím na čas strávený v nej. Moja služba bola len omrvinka oproti
tomu, čo som dostávala – spoznávanie nových ľudí a tým aj ich životných dejín
a zápasov, mojimi učiteľmi boli nielen veriaci – evanjelici či katolíci – ale
i neveriaci, ľudia na posteli, chorí bojujúci s rôznymi ťažkosťami a tiež aj ich
príbuzní, ktorí nielen žiadali o pomoc, ale aj sami sa snažili sprevádzať podľa
svojich možností i síl svojich blízkych.

Nie vždy je v ľudských možnostiach pomôcť. Tajomstvo utrpenia je nám
niekedy zahalené, ale iste v Božej réžii i ono má zmysel a zostáva nám dôvera,
že konečné víťazstvo patrí Bohu. 

Chcem sa poďakovať všetkým členom organizácie Samaritán za odvahu čeliť
prekážkam s láskou a tiež za obetavú službu ľuďom. Želám Vám, aby ste
i naďalej objavovali krásu života a pomáhali objavovať zmysel života i iným. Boh
prítomný v srdci každého človeka nech napĺňa Vaše srdcia radosťou.“

s. Gorazda
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Svetový deň chorých

V nedeľu 9. 2. sa časť nášho eku-
menického spoločenstva (rímsko-
-katolíci) zúčastnila na večernej sv. omši
za chorých a organizáciu Samaritán,
ktorú celebroval biskup Mons. Tomáš
Galis. Pre našich klientov sme zabez-
pečili prepravu vozidlom SPS a vďaka
tomu sa sv. omše mohli zúčastniť aj tí,
ktorým ich zdravie nedovoľuje samo-
statnú individuálnu prepravu. 

V priestoroch farského úradu potom
večer pokračoval spoločným posedením
našich klientov, zamestnancov a dobro-
voľných pracovníkov Charity.

Poďakovanie v Turčianskej galérii

S vedomím, že naša činnosť nie je
možná bez finančnej podpory zo strany
sponzorov, a preto že si ju nesmierne
vážime, 13. novembra sme pre nich zorga-
nizovali spoločenské posedenie v Turčian-
skej galérii, aby sme sa im v mene všetkých
ľudí, ktorým poskytujeme opatrovateľskú
a sociálno-prepravnú službu, poďakovali za
ich pomoc. Akad. maliar Ladislav Záborský
pri tejto príležitosti otvoril predajnú výstavu
svojich diel v prospech našej organizácie.
Pozvanie na slávnostný večer prijali mnohí
naši priaznivci a o príjemnú atmosféru sa
starali hudobníci zo skupiny Missio. Všet-
kým, ktorí sa dokážu deliť so svojim časom
aj prostriedkami ako milosrdní Samaritáni
ĎAKUJEME.

SVEDECTVO
Kolektív pracovníkov neziskovej organizácie Samaritán mi pomáha vo veľkej

miere zabezpečiť opateru mojej ťažko chorej matky, ktorá je už niekoľko rokov
pripútaná na lôžko. Mnohokrát dokážeme oceniť, čo takáto služba pre nás
znamená až vtedy, keď sa to chorého a jeho blízkych priamo dotýka.

Zo strany Samaritánu nejde len o poskytovanie nevyhnutných služieb, je to
maximálne ústretový prístup celého kolektívu, plný pochopenia a snahy pomôcť
tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.

Z celého srdca im za túto ich láskavú starostlivosť a pomoc ďakujem.
dcéra Alena Jánošíková
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V súčasnosti pracuje v našej
organizácii 16 zamestnancov na základe
pracovnej zmluvy, z toho 10 opat-
rovateliek, 1 koordinátorka OS, 1 admi-
nistrat. pracovníčka, manažér SPS
a vodič SPS, koordinátorka projektu
vzdelávania nezamestnaných žien a 10
dobrovoľníkov pod vedením riaditeľa
Samaritán, n.o.

Hrubá priemerná mzda sa v roku
2003 v našej organizácii pohybovala na
úrovni 6357 Sk pre zamestnancov za-
bezpečujúcich OS (opatrovateľky a ko-
ordinátorka), pracovníci SPS (manažér
a vodič) dosiahli mzdu 9 097 Sk a ostatný
personál vrátanie odmien riaditeľa dosia-
hol 10189 Sk hrubej mzdy. Priemerná
mzda  v organizácii bola 7768  Sk.

Výsledky našej práce v číslach

Organizačná štruktúra Samaritán, n.o.

správna rada 
+ revízor riaditeľ

Grantová schéma
RĽZ 3,7 %

zamestnanci 
a dobrovoľníci

Výnosy SAMARITÁN, n.o. v roku 2003

Náklady SAMARITÁN, n. o. v roku 2003

VÚC Žilina
9,5 %

1 % dane
3,4 %

ACCESS
13,3 %

NÚP
1,8 %

RENOVABIS
11,7 %

Dary
3,1 %Mesto Martin

10,5 %

Mesto Vrútky
0,4 %

Za opatrovateľskú
službu 
16,8 %

Sociálno-prepravná
služba 
3,7 %

Vlastná hospodárska
činnosť 
22,1 %
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Za spoluprácu a podporu v roku 2003
ĎAKUJEME:

akad. mal. Ladislav Záborský ! ALBA ! alfaPRINT ! AVENTIS HOECHST
BIOTIKA, spol. s.r.o. ! BSC - BOSCH servis, spol. s.r.o. ! ČSOB ! Diakonia -
Martin ! Dom sv. Martina, n.o. ! Duropack Turpak Obaly, a.s. ! ECOMED
! Európske Informačné Centrum T. Teplice ! Enelux ! Falcon ! FAXCOPY,
a.s. ! GITY - Slovensko, a.s. ! HOSPICE, o.z. ! Jesseniova lekárska fakulta UK

v Martine ! Kastem - p. Maťovčík ! Lekáreň CARITAS ! LOTOS !
Ľudová Banka ! Marvel group ! MARTgrafik ! Mäsokombinát Vrútky !

Mesto MARTIN ! Mesto VRÚTKY ! Mestská polícia v Martine ! MTM
obaly ! NEHEMIÁŠ, o.z. ! NISSAN J.M.MARTIN ! Nový Život Turca !

NPOA - nadácia pre podporu občianskych aktivít ! NÚP-OÚP Martin ! O. z.
Empatia ! p. Pavol Brišš - digitálne foto ! p. Michal Orlický - fotograf  ! Rada

pre poradenstvo v sociálnej práci ! REDECO - reklamná agentúra ! RENOVABIS
- Solidárna akcia nemeckých katolíkov ! RVC Martin ! Slovenská sporiteľňa !
SČK - Martin ! SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien ! Srdcom k srdcu,

n.o. ! STAMART INVEST s.r.o.  ! Slov. zväz zdravotne postihnutých  ! Tatra
Banka ! Televízia Turiec  ! Turčianska bicyklová skupina JUS  ! Turčianska galéria
! Turčianske osvetové stredisko ! UniBanka ! Ústav jazykov JLF UK Martin

! VLmedia - reklamná agentúra ! VÚC Žilina  ! ZMOT a všetkým
dobrovoľníkom a priaznivcom našej organizácie.
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V súlade s poslaním Samaritán, n.o.
chceme naďalej pomáhať ľuďom odkázaným
na pomoc iných. Okrem už rozbehnutej OS
a SPS, ktoré chceme aj v budúcnosti kvalitne
poskytovať čo najväčšiemu počtu občanov,
sme v súčasnosti začali spolupracovať
s Farským úradom v Martine s cieľom
pomôcť aspoň núdzovo riešiť nedostatočne
riešenú problematiku bezdomovcov v našom
meste. 

V centre nášho záujmu však stále
ostávajú najmä starí a chorí ľudia, ktorým
by sme chceli pomôcť rozšírením siete
poskytovaných služieb a ich prepojením
so zdravotnou starostlivosťou v zariadení
sociálnych služieb. Uvedomujeme si
totiž, že hoci OS v domácom prostredí
a pomoc blízkych členov rodiny patrí
k najhumánnejším a najprogresívnejším
formám sociálnej starostlivosti, v mno-
hých prípadoch už nie je dostatočnou
pomocou pre daného občana vzhľa-
dom k jeho zdravotnému stavu a že
vzniknutú situáciu je nutné riešiť
adekvátnou formou sociálno-zdravotnej
starostlivosti.

K realizácii našich vízií však potre-
bujeme finančnú stabilitu a istotu, ktorú
nie je možné dosiahnuť odkázanosťou
na pomoc zo strany štátnej správy, resp.
samosprávy. Preto oslovujeme sponzo-
rov, uchádzame sa o granty a píšeme
projekty, proste sa snažíme osloviť čo
najviac ľudí so zámerom získať finančné
prostriedky na našu činnosť. Preto
v tomto roku prichádzame už s treťou
kampaňou k 2 % dane z príjmov, ktorá je
oproti predchádzajúcim mediálne viac
podporená.

Sme síce malou regionálnou
organizáciou, ale spolu s „našimi veľkými
sestrami“ (kampaň Slovenskej katolíckej
charity upozorňujúca na potrebu rozvoja
hospicovej starostlivosti, ktorá je v sused-
ných krajinách samozrejmosťou a kam-
pane iných mimovládnych organizácií
ako napr. Úsmev ako dar, Konto bez
bariér či Hodina deťom) by sme chceli
poukázať a pripomenúť verejnosti prob-
lémy spoločnosti a zároveň sa uchádzať
o podporu pre ich aspoň čiastočné
riešenie.

Preto teraz čítate Nezá-
budník a dozvedáte sa po-
trebné informácie o našej
činnosti, ste svedkami osob-
ných svedectiev ľudí, spozná-
vate našich sponzorov a získa-
vate ekonomický prehľad o na-
šej činnosti v konkrétnych
číslach. Nájdete tu tlačivá
potrebné k poukázaniu 2 %
dane z príjmov, pretože
dúfame, že sa pridáte k tým,
ktorí nám už v uplynulých
rokoch pomohli.

V roku 2001 – 102 748 Sk.
V roku 2002 – 102 592 Sk. 
ĎAKUJEME!

Zámery a snahy do budúcnosti

Výdaj stravy bezdomovcom zabezpečujú dobrovoľné
pracovníčky Charity 3x v týždni.  V partnerskej spolupráci
s mestom Martin, rím. kat. Farským úradom v Martine
a Samaritánom chceme tieto služby skvalitňovať.
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Rádio Lumen, ako jediná kresťanská
rozhlasová stanica na Slovensku, začala
svoje vysielanie 7. apríla 1993 pod
názvom Mária. V decembri 1994 zme-
nila svoj názov na Lumen a začala
postupne rozširovať svoj vysielací čas
i priestor svojho pôsobenia. Dnes vysiela
24 hodín denne na štrnástich vysielačoch
na 2/3 slovenského územia.

Rádio Lumen chce byť rodinným
rádiom. Svojim programom chce osloviť
všetky vekové kategórie ľudí. V dennom
vysielaní dominuje príjemná hudba 
60.–90. rokov a aktuálna publicistika.
Počas dňa chceme byť Vašim príjemným
spoločníkom a prinášať Vám informácie
z oblasti samosprávy, ekonomiky,
zdravotníctva, sociálne problematiky,
školstva, ako aj z kultúry a en-
vironmentalistiky. Večer patrí diskusným
kontaktným reláciám, kde odborníci –

lekári, psychológovia, ekonómovia
a teológovia odpovedajú na otázky
poslucháčov. Život vo farnostiach
mapuje relácia Lupa. Vyšpecifikované
hudobné relácie majú svoje miesto cez
týždeň od 16.00 – 17.30 hodiny a večer
od 20.15 – 21.00 hodiny.

Súhrn správ z celého dňa poskytuje
hlavná spravodajská relácia Infolumen
od 17.30 – 18.00 hodiny. Nezabúdame
ani na našich detských poslucháčov. Pre
nich je každý deň  o 19.00 hodine veno-
vaná relácia Svetielko. Emauzy alebo
„Duchovná hodinka dňa“ o 18.00 ho-
dine – priamy prenos svätej omše či gréc-
kokatolíckej liturgie posilní najmä tých,
ktorí si uvedomujú, že „nielen chlebom
je človek živý“.

Našou snahou je prinášať poslu-
cháčom orientáciu, pokoj a toleranciu
v duchu Kristovho evanjelia.

Rádio Lumen,
Vaše rodinné rádio!

NEZABUDNIK  11.3.2004 9:08  Str‡nka 23



PONDELOK - PIATOK
00.00 – reprízy relácii. 05.00 – Rádio Vatikán. 06.00 – Lumenáda. 08.30 Športecho.

09.00 – Lumenáda. 11.00 – Lumenfórum. 12.00 – Hudobný aperitív. 
13.00 – Lumenfórum. 16.00 – Po – Staré, ale dobré. Ut – Folkparáda. St – Oldieparáda.

Št – Gospelparáda. Pi – Top 15. 17.30 – Infolumen. 18.00 – Svätá omša – Emauzy. 
19.00 – Svetielko. 20.00 – Infolumen. 20.15 – Po – Počúvaj srdcom. Ut – V modrom tieni.
St – Pohoda s klasikou. Št – Mince na dne fontán. Pi – Hudobné návraty. 21.00 – Rádio
Vatikán. 21.15 Po – Študentské šapitó. Ut – Duchovný obzor. St – Lupa.  Št – História

a my.  Pi – ÚV hovor. 22.30 – Hlas Ameriky. 22.45 Po – Mince na dne fontán r. 
Ut – Hudobné návraty r. St – Počúvaj srdcom r. Št – V modrom tieni r. Pi – ÚV hovor.

23.45 Po–Št – Pod vankúš. Pi – ÚV hovor. 24.00 Správy.
SOBOTA

00.05 – Top 15 r.  01.35 – Pod vankúš. 05.00 – Rádio Vatikán. 06.00 – Ranné spojenie.
08.30 – Športecho. 09.00 – Hodinka Vášho štýlu. 10.00 – Auto moto klub. 

11.00 – Zaostrené. 12.00 – Hudobný aperitív. 13.00 – TIP–TOP. 16.00 – Piesne 
na želanie. 17.30 – Infolumen. 18.00 – Svätá omša – Emauzy. 19.00 – Svetielko. 

20.00 – Infolumen. 20.15 – Ruženec pre Slovensko. 21.00 – Rádio Vatikán. 
21.15 – Od ucha k duchu. 24.00 – Správy.

NEDEĽA
00.05 – Hodinka Vášho štýlu r.  01.05 – Literárna kaviareň r. 03.05 – Pod vankúš. 

05.00 – Rádio Vatikán. 06.00 – Ranné spojenie. 08.30 – Svetielko plus. 10.00 – Efeta –
otvor sa. 11.00 – Fujarôčka moja. 12.00 – Hudobný aperitív. 13.00 – Literárna kaviareň.
15.00 – Svetlo nádeje. 16.00 – Piesne na želanie. 17.30 – Infolumen. 18.00 – Svätá omša
– Emauzy. 19.00 – Svetielko. 20.00 – Kresťanské noviny. 20.30 – Vešpery. 21.00 – Rádio

Vatikán. 21.15 – Karmel. 23.45 – Pod vankúš. 24.00 – Správy.
Krátke správy: denne o 0.00,  6.00 (avíza), 7.00, 8.00; v pracovné dni aj o 9.00, 10.00,

11.00, 13.00, 15.00 h.
Ranné chvály: 5.45 h. / Anjel Pána: 12.00 h. / Čo vy na to: v pondelok až sobotu 

o 14.00 h. r. – repríza.

PROGRAM RÁDIA LUMEN
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