PRÍHOVOR PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY SAMARITÁN, n. o.

Milí priatelia,
nezisková organizácia SAMARITÁN už
od začiatku oslovuje svojim zameraním
v sociálnej sfére a otvorenosťou pracovníkov pre inovácie. Je to jedna z organizácií, ktorá sa nebojí kráčať stále dopredu,
skúsiť nové a neisté ponuky prichádzajúce
z rôznych zdrojov. Veľmi pružne dokáže
reagovať na nové výzvy a na vysoko kvalitnej úrovni predkladá svoje požiadavky
a projekty so zámerom, v čo najväčšej
miere pokryť svoje výdavky a nezaťažovať iba svojich klientov.
Poďakovanie patrí všetkým opatrovateľkám a zamestnancom organizácie,

ktorí s ochotou a radosťou vykonávajú
svoju nie tak ľahkú prácu. Z roka na rok
sa vzdelávajú a chcú ponúkať kvalifikovanú pomoc. Týmto chcem vyjadriť poďakovanie i riaditeľovi organizácie p. Ivanovi
Tomkovi za nezlomnosť a odvahu pokračovať neustále ďalej.
Charakter neziskovej organizácie v sociálnej oblasti vyžaduje každý rok začínať
odznova, získavať financie na pokrytie
nákladov, bojovať a nevzdávať sa. A predsa
fungujeme a sme tu pre ľudí hľadajúcich
pomoc, opateru, dobré slovo, pocit domova.
Chcem sa v mene organizácie poďakovať
vám všetkým za vašu nezištnú pomoc,
prejavenú pri poukázaní 2 % zo zaplatenej
dane. Ak chceme byť stále dobrí a profesionálni potrebujeme aj vašu finančnú
podporu, ... ďakujeme.
Vysokohodnotnou odmenou pre nás
všetkých je nielen radosť a spokojnosť
našich klientov, ale aj dobré meno organizácie a napredovanie pri plnení poslania. S vašou pomocou sa nám to bude
stále dariť a my tu budeme pre tých, ktorí
nás potrebujú.
Ing. Anna Macková
predseda správnej rady

„Robme dobre
pokiaľ máme čas,
lebo iba milosrdná
láska dokáže meniť
svet.“
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Nezábudník

KTO SME

Naša práca nás
napĺňa tým, že
môžeme prinášať
radosť, nádej
a pomoc chorým
v rodinách.

Opatrovateľská služba (OS)
prioritný program SAMARITÁN, n. o.
Už tradične sa Vám v tomto období prihovárame
našim Nezábudníkom. Vás, ktorí poznáte našu organizáciu i vás, ktorí o nás počujete prvýkrát, chceme
informovať o našej činnosti, minuloročných aktivitách a plánoch do budúcnosti.
SAMARITÁN, n. o., je mimovládna organizácia zaregistrovaná 22. 11. 1999. Svoju činnosť začala 1. 1. 2000
poskytovaním opatrovateľskej služby. Hlavným zmyslom
našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú.
Ide hlavne o občanov starých, chorých a telesne postihnutých.
Týchto ľudí sa snažíme pochopiť v ich ťažkostiach, pomáhame udržiavať ich
kontakt s okolím a poskytovať im komplexnú starostlivosť. Častokrát uľahčujeme
aj ich rodinám starostlivosť o svojich blízkych, či už dobre mienenou radou, alebo
konkrétnym poskytovaním opatrovateľskej služby. Našim záujmom je, aby žili čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojich domovoch, bez obáv z budúcnosti.
Všetci pomáhame všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania,
politického, či iného zmýšľania. V priebehu rokov sa k opatrovateľskej službe pridali
aj iné činnosti, ako sociálno-prepravná služba, práca s deťmi a mládežou.
Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Je veľmi dobré, že občania nášho
regiónu si môžu vybrať spomedzi viacerých organizácií poskytujúcich OS. Tieto
služby sa navzájom dopĺňajú tak, aby to najlepšie vyhovovalo občanovi a jeho rodine.
Ak sa rozhodnete požiadať o opatrovateľskú službu v SAMARITÁN-e, môžete nás
kontaktovať telefonicky (043/423 75 77),
alebo osobne navštíviť na adrese S. Tomášika 1, 036 01 Martin, poskytneme vám
všetky potrebné informácie. Pokiaľ ste
obyvateľom niektorej obce Turca, je potrebné podať si žiadosť na vašom obecnom
úrade, priložiť odporúčanie od ošetrujúceho lekára a potvrdenie o výške
dôchodku.
4

Obec posúdi žiadosť občana a vydá do
30 kalendárnych dní rozhodnutie o poskytnutí, respektíve neposkytnutí OS na
základe prijatého všeobecne záväzného
nariadenia (VZN). Po kladnom rozhodnutí zabezpečí OS obec sama alebo výkon
tejto služby zmluvne zadá organizácii na
to spôsobilej (napr. aj SAMARITÁN, n. o.).
Na krytí nákladov opatrovateľskej služby
sa podieľa občan, obec a organizácia
SAMARITÁN. Náklady na 1 hod. opatrovateľskej služby za rok 2006 predstavovali
cca 145 Sk. V týchto nákladoch je zahrnutá mzda a odvody, stravné, cestovné
a správna réžia. Naša organizácia môže
prispievať len časťou (z peňazí získaných
Nezábudník

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
z reklamy, z 2 %-nej dane z príjmov a zo
sponzorských darov). Zvyšok hodinových
nákladov by mal byť po rozhodnutí obce
rozdelený medzi opatrovaného občana
(príbuzných) a obec, v závislosti od
sociálnej situácie opatrovaného občana
a finančných zdrojov obce.
Obciam vyplýva v rámci originálnej
kompetencie povinnosť zabezpečiť OS
občanom na základe ich písomnej žiadosti. Obce v rámci fiškálnej decentralizácie
majú finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnych služieb pre svojich
občanov.
V súčasnosti spolupracujeme so šiestimi obcami – Horný Kalník, Sučany,
Podhradie, Turany, Turčianske Jaseno,
Turčianska Štiavnička. Chceli by sme
rozšíriť pôsobnosť poskytovania našich
služieb v ďalších obciach Turca, avšak
mnohé z nich ešte neprijali všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré určuje podmienky poskytovania služieb.

Čím viac dobra
bude prebývať
vo Vašom srdci,
tým väčšia bude vaša láska
ku všetkému.
Je dobré, keď sa pri ťažko chorom
a zomierajúcom striedajú viacerí. Zabráni
sa tak profesionálnemu vyhoreniu opatrovateľa.
Naša organizácia poskytuje NONSTOP
kvalitné sociálne služby, preto aj opatrovateľskú službu vykonávajú kvalifikovaní
opatrovatelia. Svoju odbornosť si dopĺňajú
školeniami, ktoré sú zamerané na starostlivosť o starých a chorých ľudí. OS je
u každého občana individuálna. Závisí

Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

SVEDECTVO
Bola to práve organizácia SAMARITÁN,
n. o., ktorá nám pomohla vo veľkej
miere zabezpečiť opateru nášho starého
a chorého otca. Nešlo len o poskytnutie
nevyhnutných služieb, ale bol to maximálne ústretový prístup celého kolektívu, plného pochopenia a snahy pomôcť
nám i tomu, ktorý to tak veľmi potreboval. Ďakujeme.
Z celého srdca ďakujeme sestrám
Štefánii a Cecílii za ich láskavú
starostlivosť, obetavú a nezištnú
službu. Prajeme im veľa zdravia
a šťastia.

Jednou zo šiestich obcí
Turca je aj Turčianske
Jaseno, kde veľmi dobre
spolupracujeme
so starostkou obce
Ing. Jankou Jesenskou

Manželka a deti pána Farbakyho

od zdravotného stavu a aktuálnej potreby.
Úhrada za poskytovanie OS je hodinová
a nezávisí od vykonávania opatrovateľských úkonov.
V roku 2006 sme poskytli 23 585,5
hodín OS 82 starým a chorým občanom.

Občania, ktorých opatrujeme sú väčšinou len čiastočne pohybliví, niektorí sú
imobilní, trvalo pripútaní na lôžko.
Dvadsiatichtroch z nich sme doopatrovali.

Zamestnanci organizácie SAMARITÁN, n. o., na školení
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Nezábudník

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Našim bohatstvom je
šťastie, radosť, láska
a čistota v duši a v srdci.
Rozdávame ho všetkým
živým bytostiam.
To napĺňa náš zmysel života.

Štyrom chorým občanom sa zdravotný
stav zlepšil natoľko, že v súčasnosti
nepotrebujú našu OS.
Priemerne mesačne sme opatrovali 44
občanov a poskytli 1965,46 hodín opatrovateľskej služby. Priemerná úhrada
za hodinu poskytovanej OS
bola v roku 2006 60,22 Sk.
Človek je jedinečná a neopakovateľná bytosť. V každej situácii rešpektujeme jeho ľudskú
dôstojnosť. Našim cieľom je
zvýšiť kvalitu života chorého.
Pomôcť členom rodiny vyrovnať sa s jeho chorobou.
Chorému (zomierajúcemu)
prináša pobyt v domácom
prostredí veľké výhody. Nachádza sa v prostredí, v ktorom je

zvyknutý. Všetko to, čo si obľúbil a čo
pozná, má okolo seba. Sú pri ňom
príbuzní, ktorí ho celý život sprevádzali
a dobre ho poznajú. Užší kontakt s priateľmi je na konci života rovnako dôležitý, ako v celom živote. V domácom
prostredí je chorý menej vystavený
osamelosti. Je pravda, že časom sa rodina starostlivosťou o svojho blízkeho
vyčerpá. Chorý so svojou rodinou a s nami
na sklonku života nezostane sám.
Ľubka Štrbáková, OS

Symbolom
organizácie
SAMARITÁN
je nezábudka a patrónom
sv. Vincent de Paul.

Váš prípadný záujem o opatrovateľskú službu SAMARITÁN, n. o.,
konzultujte na tel. č.: 043/423 75 77, 0907 807 832
prípadne e-mailom samaritan@samaritan.sk.
Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - ŠTATISTIKY
OS poskytnutá organizáciou SAMARITÁN v roku 2006

OS SAMARITÁN v roku 2006 v Martine, Vrútkach a obciach

počet hodín OS v roku 2006

byť či nebyť?
Pre naše dva základné projekty, ktorými sú opatrovateľská služba a sociálno-prepravná
služba, sa vec dostáva do polohy „byť či nebyť“ a či budeme poskytovať tieto služby aj po
roku 2007. Prečo?
Počas uplynulých rokov, kedy prebiehajú neustále reformné zmeny, presúvania kompetencií a tým aj peňazí sa originálnou kompetenciou samosprávy miest a obcí stalo od
1. 1. 2003 poskytovanie opatrovateľskej služby a prepravnej služby. ŽSK už tri roky dozadu
jasne upozorňoval a upozorňuje, že financovanie týchto služieb je na mestách a obciach
a to zo zdrojov fiškálnej decentralizácie, a z tohto dôvodu sa vyjadril jasne, že rok 2007
je posledným rokom, v ktorom nám poskytnú dotáciu. Naša organizácia počas uplynulých rokov vyvíjala aktivity a snahu poskytovať zmluvne službu v mestách a obciach
8
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - ŠTATISTIKY

Turca, čo sa nám len z malej časti podarilo. Ku dnešnému dňu máme uzavretú zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby v 6 obciach dolného Turca. Žiaľ, niektoré obce ešte
ani dnes nemajú prijaté VZN (všeobecne záväzné nariadenie) ako základný dokument
k poskytovaniu opatrovateľskej služby a prepravnej služby, a ak aj majú, sociálne služby
neposkytujú a finančné prostriedky na tento účel používajú na riešenie iných potrieb
obce, tak ako im to umožňuje legislatíva, lebo tieto prostriedky nie sú účelovo viazané.
Čaká nás úloha presvedčiť kompetentných mesta Martin o narastajúcej potrebe a dôležitosti poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta aj našou organizáciou a žiadať
o finančnú podporu, veď o potrebe týchto služieb svedčí fakt ich náročnosti, keď poskytujeme 24-hodinové služby 7 dní v týždni pri veľmi ťažkých stavoch a životných situáciách. Veď len v minulom roku sme doopatrovali a tak pomohli v čo najvyššej kvalite
prekročiť prah „z časnosti do večnosti“ 23 občanom. Služby SAMARITÁN, n. o., dopĺňajú
služby opatrovateľskej služby mesta Martin, ktorá je v podstatnej miere zameraná na donášku
obedov, čo je tiež opatrovateľská služba. Sociálno-prepravnú službu sa podarilo rozbehnúť a zabezpečuje ju na Slovensku toľko organizácií, koľko je prstov na jednej ruke. Aj
tu vidím veľký prínos v skvalitnení života touto službou pre občanov nášho regiónu a sme
radi, že je to fungujúca služba.
Podstatný na obraze je vždy samotný obraz a nie rám. Podstatný pre nás je človek,
občan tohto mesta, kraja, a ja verím, že v spolupráci so všetkými zainteresovanými sa
nám podarí byť prospešnými a nápomocnými.
Ivan Tomka, riaditeľ SAMARITÁN, n. o.
Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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AKTIVITY

Aktivity v roku 2006
12. 2.
6. 5.
28. 5.
5. 10.
15. 11.
26. 11.

Slávenie Svetového dňa chorých svätou omšou.
Výlet do Jedľovín spojený s prípravou guľášu a utužovaním kolektívu.
Šiesty ročník Dňa radosti (rozprávkový program pri príležitosti MDD)
„Maľované obrázky z Turca“ – prezentácia činnosti SAMARITÁN, n. o.
Pracovná návšteva z Farskej charity Starý Knín.
Karneval Krista Kráľa v kinosále kasární Martin-Sever v spolupráci
s Rímsko-katolíckym farským úradom v Martine.
1. 12. Pracovná návšteva Spoločensko-terapeutického centra
v Domove Gianny B. Molla a Domove Vďaky v Rajci.
7. 12. Mikulášsko-predvianočné posedenie zamestnancov SAMARITÁN, n. o.

Svetový deň chorých

opatrovateľka sprevádza opatrovaného
pána Piklu na kultúrnom podujatí

,,Aj starý a chorý človek má
dôstojnosť Božieho Dieťaťa.“
sv. Vincent de Paul

Dňa 12. februára 2006 o 18 hod. sa
v Kostole svätého Martina v Martine konala svätá omša pri príležitosti 14. svetového
dňa chorých.
Svätú omšu slúžil vrútocký pán farár
Milan Žila. Prítomný bol i pán dekan
Róbert Krajčík. Svätú omšu ozvláštnil
Tomáš Tomka hrou na gitare a spevom

opatrovaný pán Pikla v sprievode
opatrovateliek na sv. omši
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spolu s mládežníckym spevokolom.
Okrem ostatných veriacich sa na svätej
omši zúčastnili aj zamestnanci SAMARITÁN, n. o. Z opatrovaných chorých to
bol pán Ján Pikla.
Po svätej omši nesledovalo malé občerstvenie v priestoroch farského úradu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
jeho príprave. Všetci zúčastnení vytvorili príjemné prostredie.
,,Ochota slúžiť je dar, ktorý sa
prenáša z jedného človeka na druhého
ako oheň lásky, čo dáva komunite život.“
Jean Vanier
Nezábudník

AKTIVITY

DEŇ RADOSTI
V nedeľu 28. mája 2006 od 14.30 hod.
sa v areáli cirkevnej školy na ulici
S. Tomášika 1 konal Deň radosti (MDD).
Naša organizácia bola spoluorganizátorom tejto akcie spolu s farnosťou
Martin-mesto a CVČ BT Martin-Sever.
Akcia sa aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia konala na ihriskách
a vonkajších priestranstvách školy. Deti
čakali na jednotlivých stanovištiach
rozprávkové bytosti.
Na ihrisku pod stromami pobehovala
ježibaba s kocúrom na pleci. Učila hrať
deti metlobal.
Vodník učupený pri svojom rybníku
(kýbliku) počítal zlaté mince, čo tam
deti nahádzali.
Popoluška v pergole delila s deťmi
hrach od fazule.
Rozprávková babička učila deti na čo
je vhodná praslička. Z ktorej bylinky sa
dá namiešať aká mastička.
Červená čiapočka dala deťom kurz
prvej pomoci, čo pomôže babke pri nemoci. Bol tam i vlk, nepovedal ani muk.

Dvaja mušketieri priblížili deťom
pamätihodnosti Slovenska.
Kubko s Maťkom - valasi - učili deti
od A po Z čo robia na salaši.
Nastenka s deťmi obliekanie - čiapka,
šál a rukavice - trénovala a macocha to
na sekundy počítala.
Zlatá priadka s deťmi jemnú motoriku
cvičila, nitky z cievky na cievku previla.
Bola tam i princezná. Tá sa v šatoch
dlho neohriala. Po hodine ju zima prebrala. Nakoniec ponúkala občerstvenie
deťom v bufete. Čo vy na to poviete?
Chutilo Vám?
Naše ratolesti na každom stanovišti
plnili rôzne úlohy. Bol to deň plný
pohody. Zmyslom tohto podujatia bolo
nie vyhrať, ale zúčastniť sa a spoznať
nových kamarátov. Na záver boli deti
odmenené sladkosťami. Mali možnosť
zatancovať si na diskotéke. Pri odchode
sa s nami svojimi teplými lúčmi lúčilo
aj zubaté slniečko.
Čo na záver? Ďakujeme všetkým,
ktorí nelenili a ruku k dielu priložili.

Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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AKTIVITY

Guláš
6. mája 2006 sa konala spoločná akciaguláš zamestnancov SAMARITÁN, n. o.
v Jedľovinách.
Na guláš boli pozvaní aj rodinní príslušníci. Zámerom akcie bolo vytváranie,
prepojenie a utužovanie medziľudských
vzťahov v rodine i v pracovnom kolektíve.
O program našich detí sa postarali
,,samaritánske maminy“ - Anička Javornícka, Danka Tomková, Ľubka Štrbáková.
Detské hry (kolky, skákanie vo vreci,
bystré oko, trafíš kruh, zatúlané písmenká). Nezabudli sme na odmeny pre
zúčastnených súťažiacich. Lízanky a cukríky deťom veľmi chutili. Mali radosť aj
z fixiek a pier. Počasie a gulášik sa nám
vydarili. Žienky sa pri strúhaní
a krájaní zemiakov i cibule
snažili.
Každému kto priložil
ruku k dielu ďakujeme.
Tešíme sa, že sa znova
na podobnej akcii
stretneme.
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Každoročný guláš
neposilňuje len telo,
ale najmä
medziľudské vzťahy.

Nezábudník

AKTIVITY

Karneval
Stalo sa už dobrým zvykom, že posledná nedeľa
v cirkevnom roku - nedeľa Krista Kráľa - je pre deti a ich
rodičov dňom zábavy. Nebolo to inak ani v tomto roku.
V nedeľu 26. novembra 2006 o 14.30 hod. sa v priestoroch
kinosály v kasárňach na Severe konal Karneval Krista Kráľa.
Konal sa v spolupráci SAMARITÁN, n. o., s Rímsko-katolíckym
farským úradom v Martine. O dobrú náladu a pestrý program
sa postarala mládež z mládežníckeho zariadenia ĽUMBO CIRKUS.
Pán dekan R. Krajčík zahájil karneval modlitbou Otčenáš. Bohatá
účasť detí a ich vynaliezavosť v tvorbe masiek spôsobila, že sa aj
starší účastníci karnevalu cítili ako v ríši rozprávok. Aby sme si
karnevalové masky nepomýlili, tak sa nám radšej pekne predstavili: Slniečko, Červená čiapočka, Šašo, Pirát, Pavúčí muž,
Princezné, Čert, zvieratká...
Pre každého bola pripravená sladká odmena. Všetkým, ktorí
nelenili a do akcie sa zapojili, ďakujeme!
Veríme, že sa všetci na tomto podujatí cítili dobre a tešíme sa
na hojnú účasť na tomto karnevale v roku 2007.

Správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁN v Martine za rok 2006
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AKCIE

Prezentácia
Dňa 5. októbra 2006 o 18. hodine sa
v Turčianskej galérii v Martine uskutočnila prezentácia činnosti neziskovej
organizácie SAMARITÁN.
Videoprezentácia bola spojená s výstavou výtvarných originálov pod
názvom „Maľované obrázky z Turca“.
Zámerom prezentácie bolo upevniť
už zabehnutú spoluprácu so samosprávami. Pani Vlasta Korchanová
spríjemnila prezentáciu prednesom
básní. Tu je jedna z básní pani
Magdalény Hríbovej, ktorá odznela
v sobášnej sieni Turčianskej galérie.

SVEDECTVO
Láska ku chorým musí byť
trpezlivá a vynaliezavá.
Naša práca nie je dostatočne
ocenená.
Človek, ktorý chce slúžiť iným
pociťuje pri každom chorom
dotyk Božej lásky,
ktorú môže rozdávať ďalej.

Mária Kvašňovská
opatrovateľka
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LÁSKA
Dotkla sa ma láska amorovým šípom,
prebudila srdce v údolí plačlivom.
Pozri na svet, pozri na bratov a sestry,
pomôž ľuďom biednym, obrus biely prestri!
Nachystaj, ponúkni pokrm chýbajúci,
načúvaj volaniu perám sa trasúcim!
Biela tíš sa nesie, stelie sa vôkol nás –
– Pán sa ku nám skláňa, ticho znie Jeho hlas:
Milujte sa, ľudia, láska nech vás spája!
Buďte bratia vedno, pomôžem vám aj ja!

Záverečné slová vďaky patria všetkým
ktorí nelenili a do prezentácie SAMARITÁN n. o. sa zapojili.
„ĎAKUJEME VÁM!“
Nezábudník

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

SVEDECTVO
Toto svedectvo píšem namiesto mojej
starkej, ktorá ma o to požiadala. Hneď
na začiatok musím podotknúť, že moja
starká je hotový anjel, pretože svojej
osamelej susede pomohla v pokoji dožiť
svoj život. Začalo sa to v novembri. Teta
Alžbeta Bayerová sa vybrala na cintorín
zaniesť kvety na hrob svojej mamy.
Lenže bol tu jeden problém. Hneď ako
vyšla z paneláku, prišlo jej zle, takže
poprosila susedu, aby šla miesto nej.
Od toho dňa sa začal jej stav zhoršovať.
Občasné návštevy mojej starkej sa zmenili na pravidelné, spolu s hrncom
teplého jedla pod pazuchou. Keďže teta
Alžbeta nemala nikoho blízkeho, mojej
starkej to nedalo a začala sa o ňu starať
ako o vlastnú príbuznú. Každý každučký
deň, ráno s raňajkami, na obed s obedom,
večer s večerou sa moja starká vyvážala
výťahom na siedme poschodie k tete
Alžbete.
Jedného dňa sa jej stav natoľko zhoršil,
že stratila zrak, takže teta Alžbeta bola
odkázaná na druhých. A zasa moja
neúnavná starká trávi všetok voľný čas
pri nej. Teta Alžbeta musela odísť do nemocnice, pretože sa jej zdravotný stav veľmi
zhoršil. Tam ju boli párkrát pozrieť aj rehoľné sestry. Pri jej posteli sa starká stretla aj so
sestrou Štefániou. Keď mali tetu Alžbetu priviezť z nemocnice domov, starká požiadala
o pomoc práve sestru Štefániu.
Od tohto dňa sestra Štefánia navštevovala tetu Alžbetu každý deň a tým výrazne pomohla
mojej starkej. Sestra Štefánia ju zaškolila do tajomstiev zdravotníctva a naučila ju, ako sa
starať o chorých. Bola pre moju starkú veľkým prínosom už len svojou dobrou náladou
a večným úsmevom na tvári. Spolu so starkou si dobre rozumejú a vymenili si už kopu
skúseností.
Preto sa aj touto cestou spolu s mojou starkou chcem poďakovať za všetko, čo sestra
Štefánia pre ňu aj pre ostatných spravila. Chcem osobitne vysloviť veľkú vďaku sestre
Štefánii a organizácii SAMARITÁN, všetkým dobrým ľuďom, ktorí v nej pracujú.
Ďakujem
Veronika Mužilová a suseda p. Bayerovej Viktória Berešíková
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AKCIE

akcia

TRENČÍN
14. júla 2006 pracovníci neziskovej
organizácie SAMARITÁN spolu so starostom z obce Necpaly Ing. Majkom
a PhDr. A. Hanzlíkovou PhD. pracovne
navštívili Hospic Milosrdných sestier
v Trenčíne a tak spoločne hľadali rôzne
nové možnosti poskytovania služieb
občanom v Turci.

akcia

STARÝ KNÍN
Dňa 15. novembra 2006 sa v Martine
konalo celodenné pracovné stretnutie
organizácií Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci s partnerom z Českej
republiky - Farní charita Starý Knín
v rámci projektu EQUAL. Toto stretnutie
bolo vedené formou workshopu, na
ktorom každá organizácia prezentovala
výsledky svojej práce z oblasti poskytovania sociálnych služieb. Spoluprácu s našou organizáciou na spoločnom workshope prezentovali zástupcovia z JLF UK v Martine, UPSVaR v MT a samosprávy.

SVEDECTVO
Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za poskytovanie opatrovateľskej služby
mojej mame Emilii Schudichovej.
Moje veľké ďakujem patrí celému kolektívu v organizácii SAMARITÁN
za veľkú pomoc a prajem všetkým veľa síl a dobré zdravie.
Tatiana Pavlová, dcéra
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Nezábudník

AKCIE

akcia

RAJECKÉ TEPLICE
V Rajeckých Tepliciach v Domove
Vďaky majú zariadenie pre seniorov,
ktorí sú chorí, postihnutí, alebo odkázaní na cudziu pomoc. Naši zamestnanci
sa tam boli pozrieť, aby načerpali nové
skúsenosti. Klienti zariadenia žijú vo
veľmi príjemnom prostredí. Všade veselé
pestré farby, výzdoba navodzujúca optimistickú náladu, príjemný personál
a usmievaví obyvatelia. Prijali nás veľmi
srdečne a cítili sme sa tam dobre. Pozitívne

je aj to, že majú možnosť zapojiť sa do
rôznych činností ako tkanie kobercov, tvorba koláží a v letnom období piknikujú
v záhrade zariadenia... Personál používa
rôzne pomôcky pri opatrovaní a ošetrovaní klientov na uľahčenie a zjednodušenie
služby. Obyvatelia tohto zariadenia
prežívajú svoj život v rámci svojich možností plnohodnotne a určite sa necítia
odložení a nepotrební. Toto zariadenie
sa stalo ich novým domovom.

SVEDECTVO
Každá práca je veľmi dôležitá a aj opatrovateľská služba je veľmi potrebná pre spoločnosť,
ale aj pre každú rodinu, ktorá to potrebuje a hlavne pre chorých občanov, pre ktorých
sme často ako posledná záchranná kotva. Aj keď je táto práca ťažká a vyčerpávajúca,
je semienkom nádeje pre tých, ktorí už nevládzu niesť svoje bremená, sú ubití, nešťastní,
vyčerpaní, ubolení a prichádza niekto, kto im chce pomôcť v ich trápení, prinesie im
kúsok sveta, po ktorom sa prechádzame, kúsok lásky, potechy, ale aj ochotu zvládať
každodenné úkony, ktoré si niekedy hravo zvládli sami. Prišiel čas, kedy to už sami
nezvládajú a nutne potrebujú pomocnú ruku. Najväčšou odmenou pre mňa je ich
úsmev, spokojnosť, ale hlavne ochota bojovať so svojou chorobou, že aj v bolesti
nachádzajú radosť a chuť žiť. Tak ako Boh dáva vlahu zemi, aby mohla žiť, tak naša
láska zavlaží prázdne miesto v ich duši.
Ďakujem Ti, Bože, že má zmysel žiť pre veci Božie, ktoré sú večné.
Danka Tomková, opatrovateľka
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AKTIVITY

Mikuláš
2006
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7. decembra 2006 o 17.00 hodine sa
v priestoroch jedálne ZŠ A. Bernoláka
v Martine uskutočnilo Mikulášsko-predvianočné posedenie. Stretnutie zamestnancov otvoril príhovorom riaditeľ organizácie Ivan Tomka. O veľmi chutnú večeru
a domáce koláče sa postarali šikovné
kuchárky pod vedením p. Jedináka.
Príjemnú atmosféru navodil
spevom a hrou na gitare
Ivan Tomka. Po dobrej
večeri sa pod vianočným
stromčekom zjavili darčeky.
Všetci sme boli zvedaví čo
nám Mikuláš nadelil. Neboli sme si istí či sme počas
celého roka poslúchali. Po
nazretí do balíčkov sme
zistili, že áno. Tak ako každé
spoločné stretnutie aj toto
bolo pre nás všetkých
príležitosťou k vzájomným
rozhovorom. Vymenili sme
si skúsenosti. Prežili sme
peknú predvianočnú chvíľu plnú
oddychu. Načerpali sme nové sily.
Odreagovali sme sa od dennodenného stereotypu. Ivan za toto rozptýlenie
Ti veľmi pekne ďakujeme.

Nezábudník

2%

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás
počas minulých rokov podporili a venovali nám svoje 2 % dane z príjmov.
Naša nezisková organizácia sa pripojila k protestu proti zrušeniu, resp.
obmedzeniu možnosti poskytnutia 2 %
z dane fyzickými a právnickými osobami
pre organizácie poskytujúce verejno-prospešnú činnosť. Z prijatého 1 % za
rok 2002 a 2003 ako aj prijatých 2 % za
roky 2004–2006, naša organizácia zabezpečuje poskytovanie, skvalitňovanie
a rozvoj opatrovateľskej a sociálno-prepravnej služby občanom najmä v regióne
Turca. Bez týchto finančných prostriedkov by nebolo možné udržať a rozvíjať
nami poskytované služby a tým napĺňať
poslanie, ktoré naša organizácia má.

2%

Celková prijatá suma v rámci mechanizmu poukázania 1 % resp. 2 % dane
z príjmov činí:
2002
2003
2004
2005
2006
Spolu:

102 748 Sk
102 592 Sk
682 323 Sk
463 316 Sk
580 461 Sk
1 931 440 Sk

Tieto finančné prostriedky boli použité maximálne účelne, efektívne
a transparentne.
Žiaľ, tento mechanizmus je v tomto
roku výrazne obmedzený a podľa doterajších informácií je to posledný rok,
kedy bude možné venovať 2 %.
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2%

2%

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

SVEDECTVÁ
Pochopila som, že veru už nemôžem
byť vo všetkom sebestačná, preto ďakujem neziskovej organizácii SAMARITÁN
za pomoc. Trochu som bola prekvapená,
že sa „samaritánky“ striedajú, ale rada
ich poznávam všetky. Sú milé
a ochotné a tak prijmite moju vďaku.
Týmto tlmočím aj poďakovanie od
mojej dcéry, cez ktorú som Vás
spoznala a často jej cez telefón
o Vás rozprávam, keďže žije v Prahe.
Takže – Pán Boh zaplať, že ste!
Mária Balintová

Ďakujem vedeniu neziskovej organizácie SAMARITÁN za poskytované opatrovateľské
služby, ktoré mi pomáhajú zvládať moje zdravotné problémy. Kladne hodnotím ochotu
a trpezlivosť väčšiny opatrovateliek, ktoré si zverenú prácu plnia zodpovedne.
Zvlášť som spokojná s pani Javorníckou, ktorá voči mojim drobným domácim potrebám
pristupuje s ochotou a zodpovedne. Pôsobí na mňa tiež ukľudňujúco. Podobne som
spokojná aj s pani Nemeškalovou. Som vďačná, že sa mi najmä v druhej polovici roka
nemení často služba stále inými opatrovateľkami, čo by som rada podľa možností privítala
aj v budúcom roku.
Celému kolektívu SAMARITÁN želám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.
Anna Horňáková

Je to už viac ako 6 týždňov, čo sme urýchlene museli riešiť problém opatrovania našej
chorej mamy a babky Jozefy Moravčíkovej.
Po preverení možností, ako túto situáciu riešiť sme sa obrátili na pracovníkov SAMARITÁN,
n. o. Boli sme milo prekvapení prístupom riadiacich pracovníkov pri vybavovaní potrebných
formalít. Správnosť výberu sa však prejavila najmä prístupom, trpezlivosťou a zručnosťou
opatrovateliek, ktoré pomohli prekonať najťažšie chvíle našej mamy pri jej uzdravovaní sa.
Za vykonanú prácu chceme týmto spôsobom vyjadriť našu vďaku a uznanie.
syn Rudof Moravčík s rodinou
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Nezábudník

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Vážení priatelia,
dňa 18. 11. 2006 dotĺklo srdce našej
milovanej mamičky. Vzhľadom na jej
zdravotný stav sme boli od polovice
roku 2004 nútení využiť v čase našej
neprítomnosti opatrovateľskú službu
Vašej spoločnosti.
Dovoľujeme si touto cestou poďakovať
Vám za činnosť, ktorú vykonávate pre
starých a chorých ľudí.
Zvlášť chceme vysloviť poďakovanie
opatrovateľke pani Adriane Foltýnovej,
ktorá sa po celé obdobie o našu
mamičku príkladne starala. Má láskavé
srdce, bolo možné sa na ňu vždy
spoľahnúť. S jej ľudským prístupom
a ochotou pomôcť sme boli veľmi
spokojní. Môžeme povedať, že sa stala
jedným z členov našej rodiny.
Do budúcnosti Vám vo Vašej činnosti
prajeme všetko najlepšie.
S pozdravom
rodina Jablonská, v Hornom Kalníku 12. 12. 2006

Chcem vyjadriť poďakovanie neziskovej
organizácii SAMARITÁN ako aj jej
pracovníkom za rýchle vybavenie nášho
otca Jána Sušienku, ktorý bol prepustený
z nemocnice po ťažkej operácii konečníka.
Nakoľko sme všetci zamestnaní, hľadali
sme možnosť, kto by sa mohol oňho
starať a vybrali sme si SAMARITÁN,
čo sme vôbec neoľutovali.
Ďakujem aj pani opatrovateľke
Vrabcovej za jej obetavú a trpezlivú
prácu, ktorú vykonáva pri otcovi. Vždy,
keď prídeme zo zamestnania je spokojný
a vyrovnaný. Keď niečo potrebuje je
ochotná mu pomôcť a poradiť.
Ďakujeme, že mu pomáha prekonávať
samotu. Ešte raz veľká vďaka.
Dcéra a synovia pána Jána Sušienku.

V tomto svedectve sa chceme poďakovať
v mene všetkých detí pána Jána Sušienku,
pracovníkom Vašej neziskovej organizácie
SAMARITÁN a zvlášť jeho opatrovateľkám,
ktoré mu pomáhali zdieľať jeho
chorobu a svojou prítomnosťou mu
pomohli zabudnúť na bolesť, trápenie.
Vedeli ho pochopiť, vypočuť a pomôcť.
Ďakujeme za ich ľudský prístup. Ak by
v budúcnosti niekto potreboval takúto
pomoc a obrátil by sa o radu na nás,
určite Vás odporučíme.
Ďakujeme Vám.
Deti pána Sušienku
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Touto cestou by sme chceli vysloviť
úprimnú vďaku za poskytovanie
odbornej starostlivosti o našu matku,
ktorá po smrti nášho otca zostala sama
a odkázaná na cudziu pomoc, nakoľko
bývame inde a naše pracovné povinnosti nám nedovoľujú starať sa o ňu v dopoludňajších
hodinách. Neuvažovali sme nad ústavnou starostlivosťou, preto sme sa obrátili na neziskovú
organizáciu SAMARITÁN, kde nám vyšli v ústrety a ich služby využívame už druhý rok a to
štyri hodiny v pracovné dni. Od začatia služby k mame denne cestuje z Martina do Turč.
Jasena opatrovateľka Danka, ktorá okrem povinných úkonov ako sú podanie liekov, stravy,
osobnej hygieny, drobných nákupov, dohľadu a iných, vniesla do maminho stereotypného
života iný rozmer. Jej ľudský prístup ku „manierom“ starého človeka je obdivuhodný, na to
musí byť človek veľmi citovo vybavený. Naša mama ožila, rýchlo si na ňu zvykla a robí aj
také úkony, ktoré predtým odmietala. Oceňujeme poskytovanie takýchto služieb a hlavne
ľudí, ktorí ich vykonávajú s takou láskou, odovzdaním a ľudským prístupom.
Takýmto človekom je aj pani Danka. Ďakujeme!

SVEDECTVÁ

Alena Tóthová, Zuzana Bizíková, vďačné dcéry p. Štálikovej

Keď je človek mladý, málokedy myslí na starobu. Nechcem
veriť, že som sa dožil 83 rokov so svojimi chorobami a životnými peripetiami. Pred 2 mesiacmi som po 53 rokoch
vzájomného spolužitia prišiel o manželku, o ktorú som sa
mnohé roky musel pre jej zdravotné problémy starať. Aj
mňa bolí, aj mňa pichá skoro celé telo, no nemám sa komu
vyžalovať a jediným kontaktom sa mi stal telefón, ktorý ma
spája s dcérami. Tie majú obavy o moje zdravie, a preto ma
presvedčili, aby som využil opatrovateľské služby, pretože
bývajú mimo Martina. Nevedel som si predstaviť, že ja,
ktorý som ešte pred pár mesiacmi opatroval chorú manželku,
budem raz potrebovať pomoc iných. Nebojte sa pustiť za
prah svojich dverí ľudí z opatrovateľskej služby SAMARITÁN!
Sú to milé, príjemné opatrovateľky, ktoré urobia všetky
úkony, na ktoré vy už nestačíte. Ja ich služby využívam dve
hodiny denne počas pracovných dní. Vždy sa teším na ich príchod v stanovenú hodinu,
pretože mám pocit, že nie som sám. Vážim si ich ťažkú prácu a dennodenne si uvedomujem, že bez ich služieb by som musel odísť zo svojho bytu, v ktorom sa cítim dobre. Títo
ľudia sú jasnými svetlami v našom stareckom svete, ľuďmi, ktorí prinášajú k nám chorým a
neschopným pohybu kúsok vonkajšieho sveta a nádeje.
Srdečne ďakujem všetkým opatrovateľkám, ktoré sú zamestnané v neziskovej organizácii
SAMARITÁN za ich obetavú pomoc.
Jozef Franek
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Nezábudník
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Rodina má v živote starých opatrovaných ľudí významnú úlohu. Vhodné bývanie so svojou
vlastnou izbičkou v spoločnom byte u blízkych príbuzných pozitívne pôsobí na ich zdravotný
stav. S pribúdajúcimi rokmi sa človek mení, je citlivejší a viac vnímavejší na svoje okolie.
Prácu opatrovateľky v domácom prostredí sa snažím vykonávať zodpovedne a s citom.
Vhodným prístupom sa snažím pomáhať
naším opatrovaným občanom spríjemniť
ich voľné chvíle a to podľa ich aktuálnej
situácie a zdravotného stavu. Okrem
vykonávania potrebných úkonov, čítame
spolu noviny, časopisy, sledujeme TV program. Pekné počasie využívame na prechádzky, ktoré sú častokrát spojené s príjemným posedením v parku a spoločným
rozhovorom. V takýchto chvíľach mám
vždy dobrý pocit, že som urobila niečo pre
zdravie tých, ktorí mi boli zverení do opatrovateľskej starostlivosti. Život je stála
zmena a každý deň nám prináša veľa
nových zážitkov, skúseností, ale aj problémov, ktoré musíme riešiť v danej situácii.
Helena Haviarová, opatrovateľka

Práca opatrovateľky je veľmi náročná a zodpovedná hlavne pre tých, ktorí sú oddaní svojej
práci a vykonávajú ju celým srdcom. Tak ako sa človek narodí, postupom času zostarne.
Tomuto procesu sa nedá zabrániť. Každý deň chodíme okolo starých ľudí, mnohokrát bez
povšimnutia a nezaujíma nás čo si myslia, aké majú túžby a čo chcú ešte od života, hoci sú
mnohokrát na jeho konci. Staroba môže mať rôzne podoby. Môže byť pokojná, ale má aj
zlé stránky, najmä keď príde choroba, opustenosť, beznádej a prázdnota. Vtedy sa človek
uzatvorí do seba a chce iba jediné „umrieť“. Pre tieto chvíle sme tu pre nich my - opatrovateľky,
ktoré sme možno poslednou nádejou v ich utrápenej starobe.
Predtým, kým som túto prácu opatrovateľky ešte nevykonávala, vnímala som starého človeka
iba ako takého, hoci som vyrastala v prostredí so starou mamou. Tá sa dožila v zdraví
vysokého veku a svoju starobu prežila so svojimi blízkymi. Až keď ma okolnosti priviedli
k tomuto povolaniu, zistila som, že mojím poslaním je pomáhať starým ľuďom v ich
bolesti, samote.
Snažím sa, aby v mojej prítomnosti zabudli, v akej situácii sa práve nachádzajú. Táto práca,
i keď je veľmi ťažká a v mnohých prípadoch sa musíme zmieriť aj so smrťou tých, ktorých
opatrujeme, ma veľmi napĺňa a priala by som si, aby som ju mohla vykonávať čo najdlhšie,
pretože ma aj vnútorne uspokojuje.
Ľubka Šimková, opatrovateľka
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OPATROVATEĽKA
Pod týmto slovom sa skrýva práca krásna, zaujímavá,
ale aj ťažká a nedocenená spoločnosťou. Tí, ktorí sa už
stretli aspoň čiastočne s jej náplňou, ktorú táto profesia
obnáša, vedia o čom hovorím. Tí, ktorí poznajú toto
slovo len z počutia, často mávnu rukou – čo na tom
môže byť ťažké podať niekomu lieky, či prihriať obed.
Pod obyčajným slovom opatrovateľka sa skrýva povolanie,
pre ktoré sa musíte narodiť. Mnoho vecí sa dá naučiť,
ale opatrovateľka musí mať v sebe iskru pre túto prácu.
Pracovať s človekom a navyše starým, často chorým,
vyžaduje celú osobnosť. Tu nemôžete prísť do práce
v určitú hodinu, odrobiť osem hodín a ísť pokojne domov. Opatrovateľka sa musí vedieť
rozdať a nie vždy len tým, ktorých opatruje, ale mnohokrát aj rodinným príslušníkom.
Bežne starých ľudí prirovnávame k malým deťom. Niečo na tom bude, ale kým dieťa
môžete ešte vo svojich rukách stvárňovať a vštepovať mu niektoré veci, starý človek, navyše
chorý a častokrát osamelý je iný. Svojou trpezlivosťou, láskavosťou, pochopením a milým
slovom musíte reagovať aj na výbuchy zlosti, depresiu, bolesti, lebo tento človek už je
dotvorený a nezmení sa, je aký je a iný nebude. Je na mne, aby som ho nenápadne
usmernila a v rámci možností mu pomohla.
Deň čo deň, týždeň čo týždeň opatrovateľky nastupujú do služby a nevedia čo ich čaká.
Deň, ktorý začnú s úsmevom môže skončiť slzami a opačne. Často sa stáva, že za svoju
prácu nedostanú ani to obyčajné ďakujem. A predsa svoju prácu robia svedomito, so srdcom na dlani. Veľakrát sa stane, že som unavená, vystresovaná, najradšej by som sa skryla
pred celým svetom, ale mám ešte ďalšiu
službu. Vtedy si spomeniem na slová, ktoré
mi povedala pani, ktorú opatrujem. V pondelok som prišla k nej do služby a ona ma
privítala slovami: „Ja som sa už nevedela
dočkať pondelka, lebo som vedela, že zase
prídete!“ K tomuto niet čo dodať. V takejto
chvíli viete, že tá práca má zmysel a zabudnete na únavu aj nepríjemné zážitky. Naša
práca bude mať o to väčší zmysel, keď nám
pomôžete aj vy - príbuzní našich opatrovaných.
Keď si na svojho starkého či starkú nájdete
v tomto uponáhľanom svete trochu času
a prejavíte im svoju lásku teplým slovom,
či láskavým pohladením.
Pomáhajme si navzájom a spolu skúsme
rozžiariť život našich starkých!
Vierka Roszohová
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Sociálno-prepravná služba
Naša organizácia už od 1. 2. 2003
poskytuje sociálno-prepravnú službu
8-miestnym automobilom Renault Trafic,
v ktorom vďaka špeciálnej úprave môžeme
prepravovať aj imobilných občanov.
Od novembra 2006 sa náš vozový park
a tým aj kvantita poskytovaných sociálno-prepravných služieb zvýšila zakúpením
nového 8-miestneho vozidla Nissan Primastar v cene 950 000 Sk, ktorý je tiež
špeciálne upravený certifikovanou firmou,
a tak prispôsobený na prepravu súčasne
dvoch imobilných občanov (vozičkárov).
V zadnej časti vozidla je na jednej strane
inštalovaný kotviaci systém pre invalidný
vozík, na druhej strane kotviaci systém
s transportným kreslom, ktoré je polohovateľné. Nové vozidlo sa nám podarilo
zabezpečiť vďaka podpore z Fondu
sociálneho rozvoja v sume 400 000 Sk,
MPSVaR v sume 100 000 Sk, a ostatných
450 000 Sk z 2 % dane z príjmov.

Invalidný vozík, schodolez a transportné kreslo

Vďaka nadácii SOCIA (nadácia na podporu sociálnych zmien) sme získali finančné prostriedky na nákup schodolezu za
viac ako 200 000 Sk. To nám umožňuje
prepravovať imobilných občanov z budov
a zariadení, kde chýba bezbariérový prístup.
Touto službou zabezpečujeme chorým
a postihnutým občanom styk s verejnosťou, ako je vybavovanie na úradoch, návšteva zdravotníckych zariadení, návštevy
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nákladov SPS poskytla samospráva
mesta Martin dotáciu 330 000 Sk.
Ostatné náklady spojené s touto službou
pokrývame zo zdrojov organizácie a to
z reklamnej činnosti a vďaka vašej podpore 2% dane z príjmov, za ktoré vám
patrí úprimná vďaka.
Občania majú možnosť požiadať
o kompenzačný príspevok na výdavky
spojené s prepravou vo výške 2 750 Sk
mesačne na ÚPSVaR, sociálne oddelenie,
ul. Pavla Mudroňa v Martine. Bližšie
informácie nájdete na internetovej adrese
www.upsvar.sk, prípadne vám ich poskytnú pracovníci našej organizácie.

príbuzných, návštevy kultúrnych, športových a iných podujatí v rámci Žilinského kraja, v prípade potreby aj celého
Slovenska. Sociálno-prepravnú službu
má naša organizácia registrovanú na VÚC
Žilina a je oprávnená poskytovať ju v rámci
celej Európskej únie.
Za rok 2006 sme túto službu poskytli
283 imobilným a 704 mobilným spoluobčanom, čo je celkovo nárast oproti
roku 2005 o 114 %. Aj z tohto nárastu možno
usúdiť opodstatnenosť tejto služby.
Na rok 2006 nám na čiastočné krytie

Táto služba je pre chorých a zdravotne
postihnutých občanov veľmi potrebná.
Pomáha postihnutým občanom zaradiť sa
do spoločenského, kultúrneho a politického života. Občan je rád, že vďaka
našej službe si môže vybaviť svoje záležitosti na úradoch a iných ustanovizniach
a pozrieť sa tak ďalej, za priestor svojho
bytu, na ktorý bol doposiaľ odkázaný.
Vykonávanie tejto práce je v mnohých
prípadoch náročné, no jej zmysel je
dôležitejší a to nám pomáha prekonávať
vzniknuté ťažkosti.

0908 860 692, 0902 238 004, zázn./fax: 043/423 75 77
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Správa o činnosti projektového oddelenia
Vzhľadom k tomu, že činnosť našej
organizácie je financovaná z viacerých
zdrojov, snažíme sa už niekoľko rokov
získavať finančné prostriedky z nadácií
a predovšetkým cez projektové výzvy
rôznych ministerstviev. Dôkazom toho,
že sa nám v tejto oblasti darí, je aj nasledovný prehľad realizovaných projektov.

Projekty realizované
v uplynulých rokoch
Na roky 2001–2003 sme získali grant
z nemeckej nadačnej organizácie RENOVABIS v celkovej výške cca 35 770 EUR
na zabezpečenie opatrovateľskej služby
starých a chorých občanov v ich domácom prostredí v okrese Martin v rokoch
2001–2003 pre cca 50 občanov v priebehu
kalendárneho roka.
V období od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003
sme vďaka podpore NPOA (Nadácia pre
podporu občianskych aktivít) cez PHARE
2000 program ACCESS realizovali projekt „Rozšírenie opatrovateľskej služby
SAMARITÁN, n. o., v súvislosti s procesom
transformácie štátnej správy na Slovensku“. Grant bol schálený v celkovej
výške 15 500 EUR.
V septembri 2002 sme tiež získali
grant Nadácie pre podporu sociálnych
zmien SOCIA v celkovej výške 16 000 EUR.
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života
občanov regiónu Turca zriadením a poskytovaním sociálno-prepravnej služby.
Práve vďaka tomuto projektu sme zakúpili
už spomínaný Renault Trafic, ktorý po
špeciálnej úprave (pridané transportné
kreslo) umožňuje prepravu aj imobilných
občanov. Ostatné finančné prostriedky
potrebné na pokrytie investičných nákladov projektu sme získali z benefičného
koncertu zo dňa 12. októbra 2002 „Vašo
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Patejdl – Sme tu“. Čistý výnos z koncertu
činil sumu 128 000 Sk (cca 3 200 EUR).
V období od decembra 2003 do septembra 2004 sme z prostriedkov Európskeho spoločenstva a vtedajšieho Národného úradu práce (v celkovej výške
32 391 EUR) v rámci Finančného memoranda PHARE 2001 realizovali projekt
s názvom „Odborná príprava nezamestnaných žien pre prácu v oblasti sociálnych služieb“. Počas neho sme vyškolili
82 nezamestnaných žien, z ktorých bolo
po roku od ukončenia aktivít projektu 74
žien mimo evidencie na úrade práce, čo
predstavuje 90%-nú úspešnosť daného
projektu.
V období od 22. 9. 2005 do 21. 8. 2006
sme sa v spolupráci s ÚPSVaR v Martine
zúčastňovali ako priamy užívateľ projektu vypracovaného oddelením Aktívnej
politiky trhu práce „Pilotný projekt podpory vytvorenia pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby pre starých a chorých občanov
v ich domácom prostredí v regióne Turiec“. Výška podpory činila cca 1,9 mil. Sk
a v rámci projektu sme vytvorili 19 pracovných miest pre nezamestnané ženy,

účastníci výberového konania na ÚPSVaR v Martine
Nezábudník

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
ktoré absolvovali odborné vzdelávanie
v našej organizácii v rámci projektu podporeného cez grantovú schému SOP
Ľudské zdroje.

Krok za krokom...
Súčasne realizovaný projekt „Krok za
krokom k novému systému zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Turca“
je vlastne z doposiaľ realizovaných po
finančnej i časovej stránke najrozsiahlejší.
V dnešnej dobe zažívame neustálu
potrebu dopĺňať si vzdelanie, ktoré je dôležité na to, aby sme sa dokázali orientovať
vo svete, ktorý je preplnený informáciami,
aby sme dokázali sledovať ekonomické,
spoločenské, kultúrne i politické kontexty
a adaptovať sa na dynamický vývoj spoločnosti. Všetkým týmto trendom sa občania
prispôsobujú. Práve tu vzniká pomerne
nové pole pôsobnosti pre vzdelávanie
dospelých. A jeho hlavnou úlohou je
v súčasnej dobe práve prispôsobenie sa
novým trendom, umožniť aj ľuďom v produktívnom (a postproduktívnom) veku
ďalšie rozširovanie kvalifikácie.
Pretože naša nezisková organizácia je
zameraná na poskytovanie sociálnych
služieb občanom, hlavne opatrovateľskej
služby, rozhodli sme sa ponúknuť nezamestnaným ženám, ale aj mužom možnosť
nadobudnúť, alebo rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Pre
mnohých bol práve tento projekt odrazovým mostíkom pre získanie nového
zamestnania. Výbery záujemcov o tento
kurz pebiehali na Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny. Vo výberovej komisii boli
pracovníčky projektového tímu SAMARITÁN, n. o., zástupkyňa ÚPSVaR a psychologička.

Tí z vás, ktorým sa v minulých rokoch
už dostal do rúk náš „NEZÁBUDNÍK“,
ste boli informovaní, že v októbri 2005
sme začali vďaka získaným finančným
prostriedkom z Európskeho sociálneho
fondu realizovať projekt „Krok za krokom
k novému systému zabezpečenia sociálnych
služieb v regióne Turca“. Vďaka tomuto
projektu malo 118 žien a 3 muži možnosť získať osvedčenie o absolvovaní 40
hodín teórie a 60 hodín praxe I. stupňa
opatrovateľského kurzu. Z úspešných
absolventov I. stupňa sme vybrali 32,
ktorí si svoje nadobudnuté vedomosti
a zručnosti rozšírili v II. stupni opatrovateľského kurzu a taktiež získali o tomto
príslušné osvedčenie.
praktický výcvik III. stupňa kurzu „Systematické
vzdelávanie zamerané na kvalitu sociálnych služieb”

Pretože vieme, že práca opatrovateľky
je veľmi zodpovedná a náročná nielen
po fyzickej, ale aj psychickej stránke,
zaradili sme do aktivít projektu aj III.
stupeň vzdelávania pod názvom „Systematické vzdelávanie zamerané na kvalitu
sociálnych služieb“, ktoré zastrešuje náš
partner na projekte RPSP. Týmto 150-hodinovým cyklickým vzdelávaním prešlo
v minulom roku 28 frekventantov a v tomto
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roku predpokladáme, že ukončí túto
aktivitu ďalších 35 účastníkov kurzu. Do
tohto vzdelávania boli zaradení predovšetkým absolventi opatrovateľského
kurzu, u ktorých sme videli záujem
o problematiku v sociálnej oblasti, alebo
ktorí prejavili záujem v budúcnosti

SVEDECTVO

pracovať pri starých a chorých, či už
v domácom prostredí, alebo v niektorom
zariadení sociálnych služieb. Obe formy
poskytovania opatrovateľskej služby mali
možnosť frekventanti vidieť a porovnať
počas praktickej časti opatrovateľského
kurzu a vyjadriť svoj názor.
prax opatrovateliek v DD a DSS,
Martin-Ľadoveň

Sme absolventky I. a II. stupňa opatrovateľského
kurzu a chceme týmto krátkym článkom prispieť
do vášho časopisu a podeliť sa so skúsenosťami,
ktoré sme získali počas praxe v zariadeniach
sociálnych služieb, ale aj v rodinách klientov
SAMARITÁN-u. Dospeli sme k spoločnému
názoru, že opatrovateľská služba v dnešnej
dobe je veľkou výhodou, pomocou a nevyhnutnosťou pre starých a chorých ľudí, ktorí sú
odkázaní na pomoc iných, keďže rodina nie
vždy môže zabezpečiť potrebnú a dostačujúcu
starostlivosť. Zariadenia pre starých a chorých
občanov nie sú kapacitne dostačujúce, preto vnímame opatrovateľskú službu v rodinách
ako veľmi potrebnú a vyhovujúcu hlavne pre tých, ktorí nechcú meniť svoje domáce
prostredie a zaužívaný spôsob života.

O projekte z pohľadu
externého monitorovania
Projekt hľadajúci zabezpečovanie sociálnych služieb, ktorý beží už 16 mesiacov,
mi umožnil prostredníctvom pozície externého monitorovania projektu stať sa aspoň
trochu súčasťou organizácie SAMARITÁN.
Dostala som možnosť sledovať a spolu
s jeho personálom i prežívať úspechy
a prekážky, ktoré sa vyskytujú pri takejto
práci s ľuďmi a v procese realizácie projektov.
Počas doterajšieho fungovania projektu
sa ukázalo, že venovať sa ľuďom, ich
vzdelávaniu a pomoci iným je naozaj veľmi
dobrá a užitočná práca, ktorá prináša
vzrušujúcu atmosféru, plno očakávaní
32

a prekvapení. Príležitosť vzdelávania
v tejto špecifickej oblasti dostali práve
uchádzači o zamestnanie, ktorí mali ťažšie
postavenie na trhu práce.
Predpokladaný úspech vzdelávania
a hlavne kvalitu vyškolených absolventov
pre prax už od začiatku garantuje svojou
odbornosťou a profesionálnosťou Jesseniova lekárska fakulta UK - Ústav ošetrovateľstva. Fakulta je pre svojich netradičných študentov pohostinná a poskytuje
kvalitný výcvik vo svojich špecializovaných učebniach. Účastníci tu majú
výborné podmienky pre osvojenie si
nových odborných poznatkov už pri teoretickej časti kurzu a to dosť intenzívnej.
Na následnú prax už nastupujú s odhodNezábudník
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Teoretická výučba opatrovateľského kurzu v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine

laním a smelosťou. Príjemnú atmosféru
a nerušenosť školení zabezpečuje p.
Stuchlá (asistentka lektorov), ktorá s veľkou
zodpovednosťou pripravovala harmonogram výučby a študijné materiály ešte
pred samotným začatím kurzu. Často bola
potrebná spolupráca s ÚPSVaR a pracovníkmi SAMARITÁN-u. Stará sa tiež
o správne fungovanie vyučovacieho procesu i skúšok.
K dobrej pohode počas projektových
aktivít prispieval zabezpečovaním stravy
aj pán Tomáš Jedinák (firma MITO prevádzkujúca jedáleň v ZŠ. A. Bernoláka,
na ul. S. Tomášika, kde má sídlo aj naša
organizácia).
Úspech projektu dokazuje aj fakt, že
viac ako 50 % absolventov našlo uplatnenie na trhu práce. Napriek citlivým
odhadom počtu potenciálnych účastníkov
kurzu spomedzi všetkých uchádzačov
o zamestnanie v Turci, projektový tím
zaznamenal, že je stále veľa nových
záujemcov o ďalšie vzdelávanie, preto po
dohode s príslušným riadiacim orgánom

ministerstva zrealizoval ďalšie 2 skupiny
I. stupňa opatrovateľského kurzu.
Myslím, že účastníci počas kurzov
mali veľa príležitostí vychutnávať nové
chvíle či životné zmeny, ktoré ich sčasti
aj ich pričinením postretli - už či si to
s vďačnosťou uvedomovali alebo nie.
Z úplne inej stránky vnímajú projekt
pracovníci SAMARITÁN-u. Pracovníčky
ekonomického oddelenia Lenku Medzihorskú a Alenku Lihositovú som vždy
našla pri nekonečných tabuľkách, číslach,
veľkých balíkoch papierov a množstve
spracovávaných účtovných položiek s požiadavkou bezchybnosti. Situáciu veľmi
sťažuje nedokonalý systém prefinancovávania projektov z Európskeho sociálneho
fondu a vyžaduje si to od personálu veľa
vytrvalosti i trpezlivosti a určite prináša
i dosť adrenalínu.
Projekt pri svojej realizácii podporuje
rovnosť príležitosti mužov a žien. Prezentuje to v rámci publicity i pri realizácii
aktivít a tento princíp je dodržiavaný aj
pri výbere účastníkov pre vzdelávacie
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kurzy. Z podstaty opatrovateľskej služby,
pre ktorú sa účastníci projektu školia,
vyplýva však nerovnaký pomer zastúpenia mužov a žien medzi záujemcami
a následne i medzi účastníkmi kurzov.
Tento jav bol vopred predpokladaný
a reálny stav to potvrdzuje - medzi účastníkmi je pomerne viac žien ako mužov.
Zo všetkých 121 účastníkov boli len 3 muži.
Šancu absolvovať kurz využili aj 3 Rómky.
Celý projekt je plánovacím tímom
SAMARITÁN-u už dopredu kvalitne spracovaný a stavia si ciele, znamenajúce
obrovskú výzvu pre samotnú organizáciu,
ale i pre široké verejné okolie. K realizácii
pristupuje personál s veľkou profesionalitou a problémy vznikajúce pri realizácii
sú takto riešené bez narušenia charakteru a cieľa. Krok za krokom sa posúvajú
k naplneniu cieľov projektu v niektorých
oblastiach dokonca vyšších, ako sa dalo
na začiatku predpokladať.

Ing. Miriam Vimpeľová a Jana Maťovčíková
počas monitorovania projektu SOP ĽZ
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Zámer projektu zvyšovať počet kvalifikovaných opatrovateľov a vybudovať pre
nich aj pracovné zázemie v rámci obcí
v Turci tak, aby sa pomoc dostala tým,
ktorí ju potrebujú, je podstatou a charakteristikou činnosti samotnej organizácie.
Nielen vzdelávacími aktivitami, ale i vzťahmi s verejnosťou, vyjadruje a zlepšuje
jadro sociálneho zamerania organizácie.
Ing. Miriam Vimpeľová, externý monitoring

Plynulý priebeh kurzu zabezpečuje
asistentka lektorov p. Mária Stuchlá, ktorá
nám tiež poskytla svoj pohľad na prípravu a realizáciu opatrovateľského kurzu.
Ako bolo už spomenuté, teoretická časť
kurzu prebiehala v historickej budove
M. R. Štefánika, v ktorej sídlia pracoviská nelekárskych študijných odborov
Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Následne po schválení a podpísaní projektu, na
ktorom pracovali zamestnanci neziskovej
organizácie SAMARITÁN, n. o., na čele
s jeho riaditeľom p. Tomkom desiatky
hodín, boli oslovení lektori, hlavne z radov
odborných asistentov JLF UK. Začalo sa
pracovať na učebných textoch pre účastníkov kurzu a časovom harmonograme
celkového materiálneho a technického
zabezpečenia výučby. Piateho decembra
2005 zasadla do školských lavíc prvá
skupina 15-tich nezamestnaých žien.
Na začiatku kurzu boli budúce kvalifikované opatrovateľky a opatrovatelia
plní očakávania, obáv a neistoty. Všetci
patrili do skupiny dlhodobo nezamestnaných. Ich rozhodnutie absolvovať celý
cyklus lekcií nebolo ľahké. Museli nájsť
v sebe odvahu opäť chodiť do školy, prísť
do kolektívu neznámych ľudí, predstúpiť
pred skúšobnú komisiu a prezentovať
svoje vedomosti. Ich strach a obavy, ako
to zvládnu, ustupoval počtom ubúdajúcich hodín v rozvrhu výučby. Podľa hodNezábudník
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Spoločná konzultácia v Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine
sprava: Mária Stuchlá, Ing. Beata Mičudová, Kamila Hallgašová

notenia vyučujúcich a skúšobných komisií,
teoretickú aj praktickú časť seminárov
a následne aj skúšky zvládli na výbornú.
Veľká časť účastníčok kurzu mala osobné
skúsenosti s opatrovaním chorých. Počas
teoretických hodín výučby si ozrejmili
dôvody prečo sa mnohokrát klient v kritickej situácii správa nepokojne alebo
podráždene. Nie je to opatrovateľkina
neschopnosť alebo klientove vrtochy.
Klientove správanie vyplýva z jeho ťažkého zdravotného stavu, ktorý mu oni, ako
kvalifikované opatrovateľky, majú láska-

vým prístupom, svojou zručnosťou
a obratnosťou uľahčiť.
Aj keď práca na tomto projekte si
vyžadovala pomerne dosť mimopracovného času, myslím, že všetci, ktorí sme
boli do toho zainteresovaní, máme dobrý
pocit, že sme mohli niekoľkým desiatkám nezamestnaných poskytnúť možnosť
vyškoliť sa v tejto oblasti a hlavne dúfame, že si niektorí aj vďaka tomuto kurzu
nájdu svoje miesto či už v osobnom, alebo
pracovnom živote.
Mária Stuchlá, asistentka lektorov
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SVEDECTVO
ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ
Nanešťastie som aj ja pocítila,
čo znamená byť nezamestnaná.
Okrem toho sa mi rozpadlo manželstvo
a ocitla som sa v čiernej prázdnote.
Ostala som ako vyhorená sviečka.
Bez práce, bez rodiny, bez budúcnosti.
BEZ CHUTI A SILY ŽIŤ!
Na druhej strane som mala šťastie
a dostala som sa do rúk p. Hallgašovej
zo SAMARITÁN-u, n. o. Ona mi
ukázala cestu a svetlo, ako ísť ďalej.
Zúčastňujem sa na aktivitách opatrovateľského kurzu, na ktorom sa učím
pomáhať starším a chorým a vnímať
život aj z inej stránky. Je to vlastne
kurz pre život. Dostal ma z mojej
čiernej samoty späť medzi ľudí.
Chcem poďakovať aj sestričkám
z Domova dôchodcov v Turčianskych
Tepliciach, ktoré mi tiež pomohli
nájsť silu a odvahu pomáhať takýmto
ľuďom a tiež všetkým, ktorý prišli
s nápadom zorganizovať a zrealizovať
takýto kurz. Verím, že tak ako mne,
pomôže aj väčšine ostatných absolventov pri hľadaní si práce a uplatnenia
v živote.
Soňa Kaňuková, absolventka kurzu

Pretože chceme v týchto vzdelávacích
aktivitách pokračovať aj v budúcnosti,
podali sme si v minulom roku žiadosť
o akreditáciu 200-hodinového opatrovateľského kurzu a 104-hodinového kurzu
„Základné kroky pre začatie podnikania“
na ministerstvo školstva. V septembri 2006
nám bola akreditácia schválená.
Nezabúdame ani na potrebu vzdelávania
vlastných zamestnancov. Uvedomujeme
si, že práca v sociálnej sfére je náročná
a preto veríme, že rôzne formy vzdelávania
pomôžu ľahšie zvládať náročné situácie,
ku ktorým každodenne dochádza v styku
s klientami.
Vzdelávacie aktivity si však vyžadujú
aj značné finančné prostriedky, preto sme
sa opäť rozhodli využiť možnosť získať
financie z Európskeho sociálneho fondu.
Na základe výzvy ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny sme v októbri
2006 vypracovali a podali projekt zameraný na vzdelávanie našich zamestnancov
a zamestnancov partnerských inštitúcií,
ktorými sú v tomto projekte Martinská
fakultná nemocnica a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne sme
v očakávaní, či naša niekoľkotýždňová
práca prinesie pozitívny výsledok, pretože
v priebehu februára–marca by sme mali
byť oboznámení s výsledkom, t. j. či nám
bol projekt schválený.
Už teraz sa však pripravujeme na realizáciu ďalšieho projektu, ktorý nám bol
schválený v lete 2006 a na jar tohto roku
máme naplánované prvé aktivity.

Intereg III. A

počas praxe v dome sv. Martina
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Spolupráca medzi organizáciami z rôznych regiónov a krajín je v každej oblasti
veľmi potrebná pri odovzdávaní si skúseností a poznatkov. Preto sme na jar v roku
2006 nadviazali spoluprácu a partnerstvo
s Charitou sv. Rodiny, Nový Hrozenkov
Nezábudník
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partnerská návšteva v Charite sv. Rodiny v Novom Hrozenkove na Morave

(člen medzinárodných zložiek Caritas
Internationalis a Caritas Európa), ktorá
má podobné sociálno-zdravotné zameranie
a má pre nás význam najmä z hľadiska
výmeny praktických skúseností a nadobúdania zručností pri každodennej práci
poskytovania komplexnej starostlivosti
v domácom prostredí.
V rámci výzvy Intereg III. A. sme podali
projekt s názvom „Pomoc bez hraníc“.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo vymeniť si praktické aj teoretické skúsenosti
v sociálnych službách so zahraničným
partnerom, ktorý je nám kultúrne aj
sociálne najbližšie. Projekt bol schválený
a na jar v roku 2007 má začať realizácia
plánovaných aktivít.
Na prvých dvoch stretnutiach sa zúčastní
najmä manažment oboch organizácií.
Získané skúsenosti sa využijú na zefektívnenie práce. Spolupráca bude prebiehať formou intenzívnej komunikácie
a zorganizovaných stretnutí medzi projektovými partnermi.
Odborné stáže budú zamerané na
získanie praktických zručností vo svojom
odbore neformálnym spôsobom v reálnom

prostredí partnerskej organizácie. Odborné stáže podporia neformálne vzdelávanie a prepojenie teórie s praxou.
Účastníci výmenných odborných stáží
zameraných na sociálnu a opatrovateľskú
starostlivosť budú absolvovať odbornú
a profesnú prax a získajú praktické
zručnosti z hostiteľského prostredia. V rámci
projektových aktivít, ktoré sa zaoberajú
odbornými stránkami opatrovateľskej
práce plánujeme zorganizovať spoločenské
a kultúrne podujatia zamerané na utužovanie medziľudských vzťahov, odbremenenie
zamestnancov a manažmentu organizácie
od psychických a fyzických záťaží a stresov.
Týmto sme Vám chceli v krátkosti priblížiť prácu projektového oddelenia a podeliť sa s Vami o konkrétne skúsenosti
pri príprave a realizácii projektov. Tiež
chceme poďakovať všetkým, ktorí sú
akýmkoľvek spôsobom na našich aktivitách zainteresovaní a dúfame, že naša
spolupráca bude aj v búdúcnosti úspešne
pokračovať.
za projekty: Kamila Hallgašová
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EKONOMIKA
Milí priatelia,
od vzniku našej organizácie vám každý
rok prinášame správu o činnosti a hospodárení s prostriedkami. Som presvedčený
o tom, že získať a udržať priazeň a podporu širokej verejnosti môžeme práve len
transparentnosťou, čitateľnosťou a „poctivosťou“ pri spravovaní finančných prostriedkov. Veď tak je to napísané aj vo
Svätom písme: „Veď každý, kto zle robí,
nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby
jeho skutky neboli odhalené. Ale kto
koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo
vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“
Ján 3,20–21)

Na tomto mieste chcem veľmi pekne
poďakovať našim dvom strategickým
partnerom a to Žilinskému samosprávnemu kraju a mestu Martin, vďaka ktorým
sme mohli v uplynulom roku pomáhať
a to: ŽSK - že s jeho pomocou a podporou finančných prostriedkov vo výške
1 569 200 Sk sme mohli poskytovať opatrovateľskú službu a to v podstatnej miere
pre občanov mesta Martin.
Mestu Martin - že s jeho pomocou a podporou finančných prostriedkov vo výške
330 000 Sk sme mohli poskytovať sociálno-prepravnú službu občanom mesta Martin,
ale aj občanom celého Žilinského kraja.
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Náklady 2006

Tu je dôležité povedať, že to všetko čo
sa nám aj v uplynulom roku podarilo, sa
podarilo vďaka Bohu. My sme sa snažili
byť len dobrými nástrojmi v Božích rukách
a peniaze, ktoré k nám prišli sa stali len
prostriedkom na dosahovanie cieľa, ktorým
je pomoc ľuďom odkázaným na pomoc
iných.
Ivan Tomka, riaditeľ SAMARITÁN, n. o.

Výnosy 2006

Nezábudník

ZA SPOLUPRÁCU A PODPORU V ROKU 2006 ĎAKUJEME
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