NÁZOV PROJEKTU: Pomôž si človeče sám, aj pán Boh Ti pomôže.
POPIS PROJEKTU: Pomoc bezdomovcom v meste Považská Bystrica.
Základným poslaním projektu je prehĺbiť a zefektívniť starostlivosť o bezdomovcov v našom
meste.
Skupina OFS a laici z farnosti chcú pomáhať bezdomovcom v meste, tým že im v azylovom
dome na druhom poschodí poskytnú ubytovanie v letnom období počas 7 mesiacov (apríloktóber). Pretože po zimnom období títo ľudia nemajú kam ísť, je im potrebné zabezpečiť
ubytovanie od 20 00 hod. do 08 00 hod. nasledujúceho dňa. Zároveň týmto opatrením
prispejeme k poriadku v meste.
Budova patrí spoločnosti LUIKA s.r.o. Považská Bystrica
Po jednaní pána Ivana Slamku, víceprimátora MsÚ Mariana Sopčáka s konateľom LUIKA
s.r.o pánom Kamasom sa vzájomne dohodli na mesačných nákladoch v letnom období v sume
1 920,00 € s DPH. Čo činí spolu za 7 mesiacov 13 440,00 € s DPH.
Kapacita zariadenia je 42 osôb, ďalej sa tu nachádza kuchyňa, miestnosť pre personál,
sociálne zariadenia, sprchy, práčovňa.
Po stretnutí s niektorými klientmi, ktorý by chceli spolupracovať s personálom sme sa
dohodli, že títo ľudia sa budú tiež starať o poriadok a čistotu ubytovacích priestorov.
Službukonajúci personál:
1. Šušlíková Marta
2. Slamka Ivan
3. Kašuba Peter
4. Podhorský Peter
5. Sopčák Marian
6. Jancová Daniela
7. Baránková Helena
8. Bugáň Peter

Veľmi dôležitou službou, ktorú chceme ponúknuť je možnosť spovedania sa kňazom, ktorý
by sa tu nachádzal vo vopred stanovenom čase podľa dohody. V miestnosti ktorá, by slúžila
na rannú a večernú modlitbu. Takýmto spôsobom by sme zabezpečili istý druh potrebnej
psychologickej pomoci.
Denný režim:
Budíček 6 00 hod.
Osobná hygiena
6 30 hod. Ranná modlitba
7 00 hod. Raňajky a príprava na opustenie priestorov
8 00 hod. uzamknutie
Presun na určené pracovisko v meste na 2 hodiny
20 00 hod. Otvorenie zariadenia
Večerná modlitba, osobná hygiena
22 00 hod. Večierka
CIELE PROJEKTU:
1. Aktívne vyhľadávať a oslovovať ľudí, ktorí majú záujem o našu pomoc
2. Zapojenie ľudí do zmysluplných aktivít a navrátenie im viery a sebaistoty, že sú
užitočný a prijatý ostatnými obyvateľmi mesta
3. Väčšia čistota v meste
4. Konečným cieľom projektu je zníženie počtu bezdomovcov v meste
Tento projekt by sme chceli realizovať, ale pretože sa zatiaľ nenašli peniaze uskutočnenie
sa odkladá na neurčito. Budeme sa snažiť do budúcna riešiť tento navrh projektu.
Dočasné riešenie je práca vo farskej charite, ktorá zatiaľ u nás nefunguje. Chceme ju cez
dekana našej farnosti založiť.
Projekt vypracoval : Ivan Slamka Hliny 1419/16, 017 01 Považská Bystrica tel.: 0917478949

