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Listy

V TOMTO ČISLE

z Domu svätého Juraja

Prejavme starším viac úcty a lásky
Skúsenosť, zrelosť, životná múdrosť, poznanie.. to všetko nám môžu dať starší. Navyše majú vždy
dosť času a ochoty hovoriť i počúvať. Stojíme o to? A čo im ponúkame my? Trpezlivo čakajú na našu
návštevu, milé slovo, povzbudenie. Iste by ich potešil náš záujem, prejav úcty a lásky. Najmä lásky, lebo
tú potrebujeme cítiť všetci. Malí, veľkí, starí. Je zvykom, že v októbri – mesiaci úcty k starším myslíme na
našich seniorov viac. Tak nezabudnime ani tento raz a nenechajme ich pridlho čakať.

Pre Dom sv. Juraja je spokojnosť a pohodlie jeho
obyvateľov prioritou. Jeho vedenie a zamestnanci sa
snažia starkým zabezpečiť kvalitnú opateru v dôstojných priestoroch. Výstavba novej prevádzkovej budovy
je síce v základoch, no hrubé práce na Kaplnke sv. Jozefa
finišujú. Momentálne tam inštalujú podlahové kúrenie
a do konca mesiaca osadia i okná z dubového dreva.
Páter František Olach, farár-dekan: „Hoci sa naša
pozornosť sústreďuje na výstavbu nového areálu Domu
sv. Juraja, veľmi mi leží na srdci chod a vybavenie už

existujúcich domov. V Dome sv. Juraja, ktorý nebol stavaný ako dom
pre opatrovanie starých a chorých
ma od začiatku trápili schody, ktoré
sú veľkou prekážkou pre obyvateľov
domu. Len naši opatrovatelia vedia,
koľko fyzickej námahy a opatrnosti
ich stojí prekonanie týchto 10 schodov
s chorým na vozíčku. A tak som prosil
Pána Boha, aby aj tu našiel nejaké
riešenie. Ideálne by bolo, keby sme
mali výťahovú stoličku. Žiaľ, takéto
zariadenie stojí zhruba 6000 Eur. Stále znova a znova sa presviedčam o
dobrote Božej, ktorý myslí na všetko.
Na jar som dostal mail z Francúzska
od jedného nášho dobrodinca, ktorý
počul, že by sa nám zišla výťahová
stolička a tak nám ju nechal vyrobiť.
Bol som nadšený. Trápilo ma len ako
ju dopraviť z Bordeaux vo Francúzsku do Starej Haliče
na Slovensko. Božia prozreteľnosť sa stará o všetko. Autodopravca zo Starej Haliče nám ho vo štvrtok 20.10.
doviezol za “Pán Boh zaplať”. Na budúci týždeň by mal z
Francúzska doletieť mechanik, ktorý celé zariadenie
namontuje a dá do prevádzky. A tak naši starí a chorí
prekonajú 10 schodov za 5 sekúnd na radosť našich
opatrovateľov.“
Dom sv. Juraja sa tak stáva známym aj za hranicami Slovenska.

Bez lásky by to nešlo
V Rakúsku som dostala príkaz : toto urobíš a basta,“
dodáva Andrea.
Prvým opatrovateľom v charitnom dome bol 34 ročný
Marek zo Starej Haliče. Predtým
bol zamestnaný na Mestskom
úrade v Lučenci, ale nebolo to
ono. „Nenapĺňalo ma to. Ako
asistent sociálneho pracovníka som síce chodil do terénu,
no chcel som pracovať s ľuďmi
inak, chýbala tam Božia pečať.“ V Dome sv. Juraja je Marek
spokojný. Tvrdí, že je to jedna
z najkrajších robôt, aké kedy
vykonával. „Títo ľudia sú kresťania a snažia sa tak správať.
Chápu, že sa sem dostali vďaka Bohu, vedia, že si to musia
vážiť a aj si to vážia. A aj my
sme sa sem dostali vďaka Božej
prozreteľnosti, u mňa to bolo
v hodine dvanástej.“
Tím opatrovateľov spolu s pátrom Františkom
Súčasťou tímu opatrovateľov Domu sv. Juraja je aj 56
ročná Marika. V minulosti praJednou z opatrovateliek je 27 ročná Andrea. Štyri covala ako geriatrická zdravotná sestra, neskôr sa 12
roky pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku, kde vystrie- rokov starala v domácnosti o ťažko chorú švagrinú.
dala viacero rodín. Hovorí, že v zahraničí sú klienti veľmi „Do tejto práce je potrebné vložiť veľa lásky, všetko
nároční. „Naposledy som sa starala o babku, ktorá ma robiť s láskou a úprimnosťou. Každému odpovedať s
trochu sekírovala, bolo to psychicky náročné, tu sme úsmevom na tvári aj na banálnu otázku. Je to náročkolektív, tam som bola sama.“ né, napriek tomu sa do služby vždy teším.“
Po tom, čo si urobila opatrovateľský kurz, sa v
Andrea je slobodná, takže za
prácou by mohla i cestovať, no Dome sv. Juraja zamestnala aj mladučká 20 ročná Stanechce, neláka ju ani vidina vyš- rohaličanka Gitka. Hovorí, že spočiatku sa jej to videlo
šieho zárobku. „Je pravda, že za ťažké, no postupne sa so starkými zblížila všetko šlo
dva týždne som samé od seba. Splnila si tak túžbu pomáhať
zarobila 900 eur, iným. „Vždy som chcela pomáhať tým,
no platila som aj ktorí to potrebujú a na ktorých sa
Andrea
vysoké odvody, často zabúda. Možno si niekto
za mesiac skoro povie, že starí ľudia
300 eur. “ V cha- sú už nepotrební,
ritnom dome si ale my, ktorí tam
opatrovatelia za- s nimi sústavne
kladajú na indivi- pracujeme, čerduálnom prístu- páme z nich veľa
pe ku klientom, energie a sily
pracujú ochotne do každéa s láskou. „Tých ho dňa.“
ľudí si obľúbite
či chcete alebo
nie. Spoločne sa
modlíme, spoločne sa smejeme...
Pani Anna s
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opatrovateľkou
Gitkou
O klientov Domu sv. Juraja sa stará 9 opatrovateľov. Pracujú na tri zmeny, aby mohli seniorom poskytnúť 24 hodinovú starostlivosť.

Keď je práca poslaním
Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, má 29 rokov a dennodenne sa stretáva s bolesťou, bezbrannosťou a utrpením. Svoj život zasvätila Bohu a službe blížnym.
Milá, láskavá, obetavá, vždy ochotná pomôcť - riaditeľka Domu svätého Juraja Mgr. Lucia Paľagová.
Ako funguje Dom svätého Juraja? Prečo na
jeho prevádzku neprispieva štát, podobne ako na
iné zariadenia sociálnych služieb?
Dom svätého Juraja funguje v súčasnosti ako
farský charitný dom pre starých a chorých z našej farnosti. Poskytujeme v ňom opatrovanie v „domácnosti,
v rodine“ a teda v prvom rade láskavý a individuálny
prístup našich opatrovateľov, starostlivosť o telo našich
trpiacich, ale aj o ich dušu. Dom svätého Juraja po dohode s pánom dekanom - pátrom Františkom Olachom navštevujú apoštolské sestry Rodiny Panny
Márie, ktoré každý deň nosia našim opatrovaným
sväté prijímanie. Opatrovatelia sa s našimi chorými
pravidelne modlia, počúvajú, respektíve pozerajú
svätú omšu prostredníctvom rádia alebo televízie.
Snažíme sa, aby v našich prevádzkach panovala láska, jednota a pokoj. Akú máme radosť, keď ľudia „z
vonku“ alebo príbuzní našich starých a chorých povedia: „Ďakujeme, že im dávate lásku.“ „Vy sa o nich staráte, akoby ste im boli vnučky.“
Samozrejme nie je vždy ľahké byť trpezlivý,
plný lásky, ale keďže celé naše dielo starostlivosti má
základ v Bohu, aj keď príde niečo ťažké, nesieme to
spolu s Ním a z lásky k Nemu, od Neho čerpáme silu.
Ako riaditeľka Domu svätého Juraja som si prešla všetkým
(opatrovanie, upratovanie,
žehlenie,
n a k u p ov a n i e ) ,
mám na vlastnej „koži“ zažitú náročnosť tohto
tak krásneho,
ale i fyzicky

a psychicky vyčerpávajúceho poslania. Dokonca
som mala možnosť praxovať aj v iných zariadeniach
sociálnych služieb, kedy som si v duchu povedala:
„Tak takto to u nás nebude.“ Preto je v našom dome
zavedená trojzmenná prevádzka, aby naši opatrovatelia mali vždy silu, chuť vykonávať svoju službu s plným nasadením, bez vyčerpania.
Dom svätého Juraja funguje v dvoch domoch,
ktoré nie sú až tak ideálne priestorovo postavené.
Môžeme povedať, že máme vlastne 3 samostatne
oddelené domácnosti, v ktorých máme po dvoch či
troch klientov so svojimi opatrovateľmi. Pri súčasnom stave našich starých a chorých potrebujem momentálne na 24 hodín 6 opatrovateľov. Celkový počet našich opatrovateľov je 9. Je potrebné si
uvedomiť, že naši opatrovatelia zastávajú viacero
úloh. Nie sú len opatrovatelia, ale rovnako upratujú,
perú, žehlia, pripravujú jedlo, nakupujú, zásobujú,
chodia k lekárom. Majú na starosti sklady s potravinami, vecami, niekedy dokonca pre našich starých a
chorých i pečú.
Financovanie Domu svätého Juraja odovzdávame v prvom rade do rúk svätého Jozefa a do Božej
prozreteľnosti. Keďže nášmu farskému charitnému
domu zatiaľ nie je možné z dôvodu legislatívnych požiadaviek na priestor, osvetlenie, bezbariérovosť a iné
podmienky prideliť štatút zariadenia sociálnych služieb, miesta pre našich opatrovaných klientov nemáme finančne dotované štátom.
Môžete povedať, akou
čiastkou sa na financovaní
charitného domu podieľajú ľudia, ktorí v ňom žijú,
teda vaši klienti?
Náklady na 1 opatrovaného sa pohybujú v rozmedzí 700-800 €. Do týchto
nákladov sú započítané
čisto len prevádzkové
náklady potrebné
na každodenný
chod Domu
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svätého Juraja. To znamená voda, plyn, elektrina, stravné
klientov, lieky, zdravotnícky materiál, ošatenie, potreby na starostlivosť o klientov a samozrejme mzdové
náklady na opatrovateľov. Momentálne máme 10
opatrovaných. Žiaden z opatrovaných nie je schopný svojím finančným darom pokryť náklady na jeho
starostlivosť. S ohľadom na to, že miesta našich klientov nie sú finančne dotované štátom, prijímame
podľa možností našich klientov dar vo výške 350 €.
Samozrejme máme tu klientov, ktorí sú úplne opustení, ktorí nemajú žiadnu rodinu a výška ich dôchodku je
napríklad 131 €, či 220 €, avšak aj v tom prípade sa o našich opustených, chorých a trpiacich farníkov postaráme.
Pochopiteľne vzniknutý rozdiel musíme vykryť a preto
sme vďační za každý milodar.
Aj z tohto dôvodu sme založili
Združenia priateľov Domu
svätého Juraja.

službe z lásky avšak už vo vhodnejších priestoroch,
v prerozdelení zodpovednosti a kompetencií pre zamestnancov. Veľmi sa teším, že naši starí a chorí a
rovnako aj opatrovatelia budú mať možnosť byť na
svätej omši v našej Kaplnke svätého Jozefa, adorovať,
modliť sa a v modlitbe chápať a prijímať utrpenie z
lásky. Aké veľké požehnanie pre našu farnosť! Pre
celý svet! Dovolím si už aj zverejniť moju túžbu, sláviť
polnočnú svätú omšu v Kaplnke svätého Jozefa.

Ako sa bude charitný
dom vyvíjať ďalej, aké sú
vaše predstavy, plány?
Väčšie predstavy a plány
sa mi spájajú už s existenciou
nového pavilónu Domu svätého Juraja, v ktorom by sme
chceli pokračovať v rovnakej
FORMY POMOCI

Ako môžem pomôcť?
Nakoľko ide o veľký projekt, bude si
vyžadovať aj nemalé finančné zdroje, jednak na
vybudovanie zariadenia, ale i na jeho prevádzku.
Na podporu aktivít sme sa preto rozhodli vytvoriť
Združenie priateľov Domu svätého Juraja. Ide o
dobrovoľné združenie osôb, ktoré si môžu zápisom
do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov
pomoci:

1

Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov
diela každú stredu

2

Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa
necítili opustení

3

Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri
opatere starých a chorých

V budúcom čísle Vám prinesieme rozhovor s diecéznym
biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom
texty a jazyková úprava: Mgr. Henrieta Kondrlíková
grafická úprava: Mgr. Alexander Udvardy
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Finančná podpora v hotovosti alebo na číslo účtu:

SK06 0900 0000 0050 8104 4680 (mesačný,
štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške
akú si darca zvolí, prípadne aj poukázaním 2 % z daní).
Váš príspevok môže byť aj jednorazový, prispievať môže
aj ten, kto nie je členom združenia.
Členstvo možno získať zaslaním mena a adresy na
e-mail farnostsvatyjuraj@gmail.com
Všetci členovia združenia a ich rodiny sú
účastní týchto duchovných dobrodení:
1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa
za členov združenia a na ich úmysly.
2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za
členov združenia.
3. Po otvorení kaplnky svätého Jozefa sa budeme
na poklone pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
konkrétne modliť za členov združenia a ich rodiny.
Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Cintorínska 2
985 11 Stará Halič
Tel.: 047 / 4392 338
www.farnoststarahalic.org
farnostsvatyjuraj@gmail.com
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