
 

 

Stredisko evanjelickej Diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove poskytuje 

sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, hlavne mladým 

dospelým mužom, ktorí sú v rôznej sociálnej kríze (bez domova, závislých na 

rôznych závislostiach, po liečení na tieto závislosti, po odchode z výkonu trestu 

-  prevažne tých, ktorí sú odchovancami detských domovov). 

Pretože títo ľudia nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku 

života často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný 

život. Ich samostatný život, ktorý sa po odchode z Detského domova ani poriadne 

nezačal, potom končí na periférii spoločnosti alebo v azylovom dome. Z toho dôvodu 

Dom na polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas (priemerne 4 roky), kde sa 

môžu naučiť samostatne žiť. 

Našim cieľom je vytváranie inkluzivného prostredia pre našich klientov a následná 

snaha o začlenenie do spoločnosti, čo sa v mnohých prípadoch darí. Mladým mužom 

sa venujeme vo viacerých životne dôležitých oblastiach – v sociálnych a vzťahových 

schopnostiach, v pracovnej a životnej disciplíne, tiež sa s nimi venujeme komunikácii, 

riadeniu času, finančnej gramotnosti, duchovnému životu a ostaným životne dôležitým 

témam.  

Naša práca bola a je v mnohom inovatívna. Okrem komplexnej osobnej sociálnej 

starostlivosti sme už v roku 2006 začali s tréningom pracovných zručností našich 

klientov vidiac, že zmysluplná práca ich rozvíja v každej oblasti ich osobnosti. 

V spomínanom roku sme preto založili malú stavebnú firmu (sedem odborných 

majstrov), kde sme vytvorili inkluzívne prostredie formou mentoringu odborných  

majstrov, ktorí v práci vedú našich zverencov. Do rôznych jednoduchých prác sme však 

zapájali klientov už i pred rokom 2006. 

Dnes je tréning pracovných zručností absolútnou súčasťou nášho strediska a funguje 

v štyroch základných odvetviach. Stavebná činnosť, elektromontážna dielňa, stolárska 

výroba a sezónne záhradné, lesné a obecné služby. Príjem z týchto prevádzok zároveň 

prináša do nášho ročného rozpočtu asi 30% celkových príjmov, čo je nie malý podiel. 


