Dom sociálnych služieb Sv. Margity Uhorskej
Motív projektu:
Občianske združenie Dobrý pastier založil pred desiatimi rokmi kňaz Vladimír Maslák pre
ľudí, ktorí skončili na ulici a nevedia sa zaradiť do normálneho života. Počet ľudí v tejto
komunite je dnes okolo 450 a s pracovníkmi presahuje 500. Niektorým sa podarí zbaviť sa
zlozvykov, postaviť sa na vlastné nohy, nájsť si prácu a začať samostatne žiť. Sú však aj takí,
ktorí sú starí a chorí a potrebujú opatrovateľskú alebo zdravotnícku starostlivosť. Starých
a chorých ľudí privážajú niekedy aj ich príbuzní, ktorí sa o nich nedokážu postarať. Našou
snahou je poskytnúť týmto ľuďom dobrú opateru a citlivý ľudský prístup. Väčšinou ide o ľudí,
ktorí by si podobnú starostlivosť sami nemohli zaplatiť.
Chceli by sme zároveň ukázať príklad, ako sa dá aj pri nízkych nákladoch vybudovať kvalitné
zázemie na zdravotnícke a opatrovateľské služby pre starých a chorých ľudí. Viaceré
stavebné a technické práce sa vykonávajú svojpomocne, z vlastných zdrojov sa pripravuje aj
strava. Niektorí ošetrovatelia sú ľudia, ktorí prišli z ulice, absolvovali kurzy a skúšky a dnes sa
starajú o druhých. S niektorými prácami a spoločenskými aktivitami pomáhajú aj
dobrovoľníci a študenti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijatie – všetko zlé nechajme za bránou a hľadajme v každom človeku niečo dobré.
Pokoj – v pokoji sa najskôr vylieči duša a potom telo.
Práca – práca a užitočnosť pomáha prekonať mnohé závislosti a trápenia.
Pomoc druhému – sme uzdravení vtedy, až keď začneme pomáhať druhým.
Prítomnosť – žijeme v prítomnosti, snažíme sa robiť všetko najlepšie ako vieme.
Peniaze nie sú dôležité – nepoužívame ich, aby nás nepokúšali, odkladáme si ich na
budúcnosť.
Pitie alkoholu nie je povolené – pravidelne sa kontroluje abstinencia, s psychológom
sa stretáva klub alkoholikov.
Používanie vulgárnych slov a agresivity nie je povolené – snažíme sa vytvoriť
prostredie slušnosti a rešpektu.
Priority - človek, potraviny, materiál – najskôr riešime človeka v núdzi, potom
potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a materiál, ktorý sa môže znehodnotiť.
Plánovanie v minimálnej miere – neplánujeme, lebo nevieme, čo bude zajtra,
snažíme sa čo najlepšie vyriešiť situácie, ktoré nám život prináša.
Pochopenie Božej vôle v projekte – zistili sme, že často prichádza pomoc vtedy, keď
ju najviac potrebujeme a snažíme sa lepšie pochopiť projekty Najvyššieho
projektového manažéra a naše miesto v nich.

Naše pracoviská
•
•
•
•

Útulok mužov Dom na pol ceste, Kláštor pod Znievom
Zariadenie opatrovateľskej služby M. Čulena pre mužov, Kláštor pod Znievom
Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Kataríny Laboure pre ženy, Nitrianske Pravno
Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Terezky, Kláštor pod Znievom a chránená dielňa

•
•
•
•
•

Útulok pre ženy Vrícko
Farma Borcová
Farma Vrícko
Farma Polerieka
Farma a útulok pre mužov Bzovík

Systém fungovania OZ Dobrý pastier
•
•
•

•

Dom na pol ceste - príjem ľudí z ulice, alebo ľudí, ktorých priviezli príbuzní – telesná
očista, v prípade závislostí detoxikácia a liečba, dokumentácia, komunikácia s úradmi,
riešenie exekúcií, výživného, poistenia a ďalších problémov.
Zaradenie človeka do práce. Pracovný deň je rozdelený na dve časti, ráno sa začína
modlitbou a raňajkami, pred obedom je modlitba ruženca, popoludní sa pracuje
a končí svätou omšou a spoločnou večerou.
Práca na pracoviskách. Pracovníci, ktorí sa zbavia zlozvykov, sa zaraďujú do práce
podľa svojich záujmov a schopností – napr. spracovanie potravín, príprava jedla,
upratovanie, príprava dreva, stavebné a remeselné práce, ručné práce,
ošetrovateľské a opatrovateľské služby, starostlivosť o dobytok a poľnohospodárske
práce, výroba syrov, pekáreň a pod. Na jednotlivých pracoviskách sú pracovníci
zodpovední za organizáciu práce, terapeuti a kňaz.
Najlepším pracovníkom je postupne ponúknuté zamestnanie v OZ Dobrý pastier,
alebo v partnerských organizáciách. Niektorí sa vracajú k rodinám, iní si zabezpečujú

vlastné bývanie, niektorí si v OZ Dobrý pastier založili rodiny alebo si našli prácu
a zaradili sa do normálneho života.

Projekt „Nemocnice chudobných“ – Domu sociálnych služieb Sv. Margity
Uhorskej
Najskôr sme si vymysleli pracovný názov – Nemocnica chudobných. Áno, poskytujeme
služby hlavne chudobným ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť niektoré služby
a spoločnosť o nich niekedy nejaví záujem. Niektorí z nich slušne žili, neskončili na ulici ani
nepili – majú iba smolu, že nemajú peniaze a blízkych ľudí, ktorí by im vedeli pomôcť.
V skutočnosti budujeme Dom sociálnych služieb, kde bude celodenná starostlivosť o ľudí
z rôznymi stupňami postihnutia. Už máme takéto zariadenia, ktoré sme si vybudovali
svojpomocnou rekonštrukciou starších domov, ktoré sme kúpili. Aj v roku 2019 investujeme
veľké prostriedky do budovy vo Vrícku, kde nájde opateru 40 ľudí v tichom a krásnom
prírodnom prostredí. Túto budovu budeme ešte niekoľko rokov splácať, ale veríme, že to
dokážeme.
Okrem toho dokončujeme schvaľovanie výstavby objektu Domu sociálnych služieb Sv.
Margity Uhorskej v Kláštore pod Znievom. Svätá Margita bola dcéra kráľa Bela IV, narodila sa
v Kláštore pod Znievom a pomáhala chudobným a núdznym ľuďom.
V tomto roku by sme radi urobili zemné úpravy a postavili základy. Zároveň nám firma KOMA
Modular vyrobí dva moduly (samostatné izby s príslušenstvom) aj s vnútorným vybavením,
ktoré budeme testovať v prevádzke. V ďalšom roku by sme chceli, podľa finančných
možností, vo výstavbe pokračovať.

Okrem majiteľa firmy KOMA Modular, Stanislava Martinca, nám pomáhajú aj majitelia
ďalších firiem – Anton Barcík, Považská cementáreň Ladce, Miloš Gregor, Gremi Klima Žilina,
Vojtěch Pastorčák, V Podlahy Vsetín, Otakar Klepárník, Medesa Group Polička, Zbynek Frolík,
Linet Želevčice, Vladimír Levársky, OMS Lighting Dojč, Tibor Papšo, Skalka Šuja, Ján Rovňaník,
Ipesoft Žilina, Marián Weber, AM Weber Agentúra Bytča, Tomáš Rada, Benela Bratislava,
Ľubomír Klieštik, Kamenárstvo Klieštik, Miroslav Srogoň, Hanseatic Slovakia, Bratislava,
Štefan Súkeník, Kinekus, Martin a Michal Rafajovci, t-mech Trenčín, Juraj Salaj, Bioveta Nitra,
Jozef Gaboš, Nobel Automotive Dolný Kubín, Peter Pallo, Dispoline Bratislava, Peter Miho,
RBR Žilina a ďalší. Architektúru a projekty pripravuje Ján Bobák.

Z čoho financujeme tieto projekty?
Naše hlavné zdroje príjmov pochádzajú z podnikania v poľnohospodárstve (ovce, kravy, kozy,
prasatá, hydina), výroby vlastných výrobkov (renovácia nábytku, tkanie kobercov, výroba
syrov), organizácie rôznych akcií (Akadémia dobrého pastiera, jarmoky, konferencie
a semináre). Pomáhajú nám aj 2% z daní a iné formy spolupráce.

Ak chcete vedieť a vidieť viac, navštívte nás

Vladimír Maslák a Ján Košturiak
038 43 Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna 162
www.ozdobrypastier.eu
Email: ozdobrypastier@gmail.com
Tel.: 043-4 13 30 61
Mobil: 0917-926 544, 0907-599956
Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000 0025 5321 8455

