Projekt rozvoja činnosti nízkoprahového denného centra
v Diecéznej charite Žilina v Dome sv. Krištofa v Martine
Diecézna charita Žilina zriadila v Martine 14.12. 2009 Dom Charity Sv. Krištofa za
účelom poskytovania charitatívno – sociálnych služieb ľudom bez domova a ľudom v núdzi,
starým, telesne postihnutým a spoločensky neprispôsobivým občanom formou denného
pobytu tzv. nízkoprahové denné centrum, v ktorom sa poskytujú nasledovné služby : výdaj
stravy, stredisko osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov . Nízkoprahové denné centrum má len dvoch pracovníkov, čo
je dosť málo na rozsah ich pracovnej náplne. Pri náročnej práci im pomáhajú dobrovoľníci.
Ako jedna z dobrovoľníčok chcem oslovovať ľudí na ulici, aby som im vysvetlila ako
môžu využívať nízkoprahové denné centrum, čo sa týka osobnej hygieny, výdaja šatstva,
poskytnutia teplého čaju a teplého jedla. Mojou snahou ako dobrovoľníčky bude, aby čo
najviac núdznych využívalo toto nízkoprahové denné centrum. Verím, že tým sa bude vo
väčšej miere plniť poslanie tohto zariadenia.
Ďalším mojim prínosom bude zmeniť pobyt klientov v nízkoprahovom dennom centre
tým, že namiesto sledovania niekedy aj nevhodných filmov im zabezpečím formou DVD
krátke modlitby alebo biblické príbehy a tým sa budem snažiť doviesť ich k tomu, aby
pochopili, že aj oni sú božie deti, že Bohu záleží aj na nich. A práve preto sú tu ľudia, ktorí sú
im ochotní pomôcť, aby sa naučili prežehnať sa pred jedlom, poďakovať Bohu za jedlo, za
teplo a ďalšie služby spoločnou modlitbou, aby si začali vážiť sami seba, dbali o svoju
hygienu a robili niečo pre zlepšenie svojej životnej situácie.
Veľa z nich sú citliví ľudia, ale schovávajú sa za vulgárnosť, hrubosť, alkoholizmus a drogy,
aby im bolo na ulici ľahšie. Je to akoby ich maska, ktorá im pomáha prežiť v ich ťažkej
situácii hoci vnútro je iné ale je veľmi zranené momentálnym stavom.
Pri pochopení toho, že tieto služby sú pre nich a aj pre ďalších, ktorí sú v podobnej
situácií ako oni, by mohli aj sami oslovovať ľudí a doviesť ich do nízkoprahového denného
centra.
Je potrebné oslovovať aj ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť materiálne, osobnou
iniciatívou, prípadne aj finančnými darmi, aby sa táto práca v nízkoprahovom dennom centre
ešte skvalitnila.

Mojou snahou je aspoň čiastočne prispieť zlepšením života ľudí núdznych a bez
domova, aby nielen navštevovali nízkoprahové denné centrum - Dom Charity Sv. Krištofa
v Martine, ale aby aj ich pobyt v tomto zariadení bol pre nich príjemný a zaujímavý.

TABUĽKA SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V NÍZKOPRAHOVOM DENNOM CENTRE
poskytovaná
služba
Holenie
Sprcha
Instantná polievka
Obedná polievka
Pranie 1 dávka
SPOLU

poplatok
klienta
0,15 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
1,00 €

nákupná
za
poznámky
cena
mesiac
0,15 €
20
poskytuje sa uterák, pena, holiaci strojček
10
poskytuje sa uterák, mydlo, šampón
0,20 €
20
0,40 €
210
1 porcia + chlieb
10
energia, voda, prací prášok
270 €

Poznámka: Náklady na poskytovanie služieb ako holenie, hygiena, pranie, výdaj stravy sú
priemerne vo výške 270 € mesačne. V prípade získania sponzorov na darovanie uvedených
pomôcok potrebných na poskytovanie služieb v NDC by sa náklady na prevádzku NDC
znížili.
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