Plán práce Občianskeho združenia Charita Blumentál Bratislava na rok 2018
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 plánuje Charita Blumentál pokračovať
v osvedčených aktivitách, v súlade s Pravidlami O.Z. Charita Blumentál a naďalej rozvíjať svoju
činnosť v dvoch oblastiach a to v sociálnej a spoločenskej.

Oblasť sociálna
Sociálna oblasť zostáva naďalej prvoradou a najdôležitejšou časťou činnosti charity Blumentál.
V rámci tejto oblasti je to starostlivosť o starých, chorých, osamelých a o rodiny s deťmi, ktoré žijú v
sociálnej a morálnej biede, Z dôvodu, že sú organizácie, ktoré majú personálne aj finančné možnosti
zamerané na pomoc bezdomovcom, sme po dohode s vdp. farárom, pravidelné poskytovanie mesačného
príspevku farskému úradu na jedlo pre bezdomovcov pozastavili s tým, že sa bude riešiť operatívne,
podľa konkrétneho obdobia a situácie.
V oblasti starostlivosti o starých a chorých, vychádzame už z niekoľkoročných skúseností, ako
aj z možností našej charity, keďže služby, ktoré naša charita poskytuje sú bezplatné a vykonávané
aktivistami popri ich pracovných a študijných povinnostiach. Z toho dôvodu sa budeme snažiť naďalej
získavať aktivistov pre poskytovanie menej náročnej formy pomoci, akou je napr. obstaranie nákupu,
návšteva raz za l – 2 týždne, upratanie bytu, odprevadenie k lekárovi a pod. Získať ochotných aktivistov
aj pre túto formu pomoci je úloha každým rokom náročnejšia, nakoľko popri rastúcich nárokoch
v zamestnaní, je stále menej tých, ktorí nájdu odvahu podeliť sa s tým málom voľného času, ktorý im
zostáva. Napriek tomu by sme sa chceli pokúsiť o takú menšiu novinku, a to, vytvoriť podľa možnosti
stabilnú skupinu aktivistov, predovšetkým mladých ľudí, ale nie je to podmienkou, ktorí by boli
k dispozícii v prípadoch, že nás niekto z dôvodu dlhodobej choroby staroby, nevládnosti, požiada napr.
o službu vo forme väčšieho upratania bytu, hlavne umytia okien, dverí, a pod. Predstava je taká, že by
bol k dispozícii zoznam s menami a kontaktnými údajmi a v prípade potreby by sa spojili dvaja-traja z
nich, ktorí by to práve vtedy z časových dôvodov zvládli, podľa potreby a touto formou poslúžili. Ako
všetci vieme, je síce veľa upratovacích firiem, ale nie každý a väčšina starých, či dlhodobo chorých si
jednoducho nemôže tieto platené služby dovoliť. Preto by to bola veľmi užitočná forma pomoci. Z tejto
skupinky by bol jeden člen takým „koordinátorom“, ktorí by mal zoznam aktivistov v evidencii
a v prípade konkrétnej požiadavky by zariadil potrebné. O tejto pomoci by sme oficiálne na našej
stránke, či výveske neinformovali, už aj dôvodu, že týmto návrhom nie je myslené vytvoriť upratovaciu
čatu, ktorá bude pravidelne k dispozícii a každému, kto si o to požiada, ale naopak, keď dostaneme
informáciu, alebo konkrétnu prosbu, že niekto aktuálne potrebuje takúto službu, aby sme nemuseli
prácne zháňať niekoho, kto by bol ochotný pomôcť. Aktivistov by sme pre začiatok mohli získavať
medzi známymi, kamarátmi, kolegyňami a kolegami.
Starostlivosť o starých a chorých, o sociálne slabé rodiny

•

návštevná služba starých a chorých stabilnými aktivistami, raz za 1 – 2 týždne s poskytnutím
drobných služieb a pomoci.
nevládnym a dlhodobo chorým, ktorí vyžadujú dennú starostlivosť pomôcť pri vybavovaní
opatrovateľskej služby, tým, ktorí sú odkázaní na pomoc vo forme poskytovania stravy, pomôcť
vybaviť dennú donášku jedla. Túto službu vždy zabezpečovala naša sociálna poradňa, v ostatnom
čase bol o služby sociálnej poradne malý, budeme sa po získaní novej aktivistky, službu sociálnej
poradne viac spropagovať. Pokúsiť sa vytvoriť stabilnejšiu skupinku aktivistov, ktorí by v prípade
potreby boli ochotní pomôcť pri väčšom uprataní bytu – viď rozpísané vyššie.
• poskytnúť nepeňažnú formu pomoci deťom v rodinách, ktoré sa ocitnú v mimoriadne ťažkej situácii
a deťom z neúplných rodín, predovšetkým uhrádzaním obedov v školskej jedálni, zabezpečením
prednostnej účasti takýchto detí v detských táboroch a na ostatných akciách, s finančným príspevkom
charity, prípadne nákupom potravín a školských potrieb. V tejto oblasti spolupracovať s katechétmi
a sociálnymi odbormi mestských častí, ktoré poskytujú Charite Blumentál dotácie na organizovanie
letných detských táborov,

• Často sa na nás obracajú ľudia s ponukou darovať potreby do domácnosti, nábytok, elektrospotrebiče
a pod. Na internetovej stránke Charity Blumentál si môžu záujemcovia sami podať priamo do
počítača svoj inzerát, či už ako dopyt, alebo ponuku. Táto forma inzercie cez počítač bola od začiatku
dosť využívaná. Neskôr jej využívanie upadlo, bude potrebné znova na túto formu upozorniť
prostredníctvom vývesky a pod. Doteraz ale išlo hlavne o ponuku ošatenia, či nábytku, o čo
v Bratislave nie je už veľký záujem. Zbieranie a následné prideľovanie bytového zariadenia realizuje
združenie Samária, v niektorých prípadoch sme dali inzerentom kontakt.
• naďalej aj v roku 2018 poskytovať služby spojené s využívaním počítača a hlavne internetu, ako aj
výučbu základov práce s počítačom.
• Naďalej poskytovať služby právnej poradne a poradne psychologickej pomoci, kde máme
psychologičky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc pre dospelých a seniorov a pre deti.
• naďalej prispievať (uhrádzať) deťom zo sociálne slabých rodín obedy v školskej jedálni a to
v počte podľa potreby ale i podľa finančných možností Charity.
Pomoc bezdomovcom

V tejto oblasti sú možnosti Charity obmedzené, Budeme sa snažiť predovšetkým získavať nové,
aktuálne informácie o organizáciách a možnostiach konkrétnej pomoci,, na ktoré budeme bezdomovcov
odkazovať, nakoľko naši aktivisti aj členovia Predstavenstva vykonávajú svoju činnosť bezplatne a vo
svojom voľnom čase a nie sme ani personálne ani kapacitne vybavení na tento veľmi náročný druh
pomoci. Po dohode s dp. farárom poskytneme operatívne finančný príspevok farskému úradu na jedlo
pre bezdomovcov v období, keď sa budú pohybovať v okolí fary a kostola – veľkonočné, vianočné
sviatky a pod. Konkrétnu finančnú čiastku budem riešiť taktiež s dp. farárom a v rámci finančných
možností charity.

Oblasť spoločenská
Aktivity, ktoré sme doteraz vyvinuli na budovanie našej farskej rodiny sa stretávajú s veľkým
záujmom, preto ani v roku 2018 nechceme zanedbať takú dôležitú oblasť činnosti, akou je budovanie
našej farskej rodiny prostredníctvom organizovania rôznych spoločenských akcií, či už pre dôchodcov,
deti i rodiny s deťmi.
Za týmto účelom
• budeme organizovať pre dôchodcov púte a zájazdy, návštevy výstav a pod.
• budeme sa snažiť opäť obnoviť nedeľné stretnutia v klube na Vazovovej 8 a zabezpečiť zaujímavý
program v podobe prednášok, besied, a pod., a to aspoň raz za dva – tri mesiace .
• pre deti zorganizujeme 7 dňový mimobratislavský tábor - plánovaný a objednaný je v zariadení
Škola v prírode Zliechov od 7. júla 2018 do 14. júla 2018.
• Budeme sa podieľať finančné aj organizačne na zorganizovaní súťaže medzi farnosťami
z náboženskej výchovy, spojenou s detským karnevalom, ktorú organizuje katechétka pani
Kořinková s dp. kaplánom, za podpory ABÚ a dp. farára . Prispejeme finančne na mikulášsku
nádielku pre deti. a pod..
• Budeme sa snažiť aby sa obnovila tradícia – zájazdy pre rodiny s deťmi, ktorá sa na začiatku stretla
s veľkým úspechom a na ktorej sa finančne aj organizačne podieľala aj naša charita. Budeme sa
snažiť vybrať nejaké zaujímavé miesto, podľa aktuálneho návrhu a ponuky. Organizačne
zabezpečia katechétky spolu s vdp. kaplánom.
• Zorganizujeme fašiangové posedenie v seminárnej miestnosti pri príležitosti ukončenia fašiangov
(akcia sa už zrealizovala).
• Pri príležitosti výročia vysviacky blumentálskeho chrámu, v prípade dohody s vdp. farárom,
v roku 2018 pomôžeme zorganizovať akciu „blumentálske hody“ a finančne prispieť
z prostriedkov Charity (nákup plastových pohárov, obrúskov, papierových podnosov a pod.)

Podľa personálnych a finančných možností sa charita Blumentál zapojí aj do ďalších akcií
a aktivít, ktoré budú zamerané a napomôžu zbližovaniu farského spoločenstva.

