V roku 2022 je to už 95 rokov, čo charita pôsobí na Slovensku. Diecézna charita Rožňava vznikla v
roku 1995. Je dnes dôležitým oporným bodom pre spoločnosť, pretože podáva ruku najodkázanejším
osobám a svojou činnosťou tak zlepšuje kvalitu života celej spoločnosti.
Intenzívne vnímame, že na trhu práce chýbajú ľudia schopní robiť jednoduchú prácu. Štiepať drevo,
odhŕňať sneh, kosiť trávu. A súčasne je nutné, aby aj títo pracovníci mali základné vedomosti a
skúsenosti so súčasným softvérom. Mnohí majú mobily, ale nevedeli by si napísať životopis. A už vôbec
nie ho vytlačiť. Vlastne už nemali prácu tak dlho – a niektorí vôbec – že necítia potrebu mať lepšiu
kvalitu života. Na začiatku každého príbehu je tak naša snaha, naše chcenie, aby im bolo lepšie.
Rozbiehame sociálny podnik. Ideme z ruky do úst, ale azda dostaneme grant a dokážeme týmto ľuďom
dať do ruky píly a postaviť ich k štiepačkám, poslať ich odhŕňať sneh a dať im potom za to ozajstnú
výplatu. Pre niekoho prvú v živote. Dáme im šancu začať odznova. A chceli by sme ich naučiť, ako s
tými zarobenými peniazmi naložiť, aby vydržali do ďalšej výplaty. Ako s nimi pracovať, aby vydalo na
všetko, čo potrebujú a netvoriť dlhy.
Február 2022 bude ďalším, čo sa zapíše do svetových dejín. Charity najmä z východného Slovenska
nabehli na hranice takmer súčasne s utečencami z Ukrajiny. Zakrátko boli odídenci aj v Rožňavskej
diecéze, ktorá pôsobí na území košického aj banskobystrického kraja. Narýchlo sme teda
zreorganizovali naše pôsobenie a dnes teda ponúkame pomoc v:
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Centrách podpory
Nocľahárni
Útulku
Nízkoprahových denných centrách
Domovoch sociálnych služieb
Opatrovateľskej službe
Rozvoze teplého jedla
Potravinovej pomoci
Sociálnych šatníkoch

Záleží nám na tom, aby sme ponúkali pomoc a podporu dôstojne, v priestoroch, kde sa cítia dobre
nielen prijímatelia pomoci, ale aj zamestnanci a dobrovoľníci charity. Veľmi intenzívne pracujeme na
zlepšení prostredia, niektoré kancelárie sú už vybavené súčasným nábytkom, niektorí zamestnanci už
majú nové počítače či notebooky a práve vo chvíli, keď vznikajú tieto riadky, ubúda počet starých
okien, cez ktoré už prešiel kdejaký hmyz a pribúdajú nové okná, ktoré budú tesniť nielen ako ochrana
pred nežiadúcim hmyzom, ale aj ako výrazný prvok na zvýšenie tepelného komfortu. Mimochodom,
ešte stále kúrime uhlím. Ale intenzívne sa obzeráme po možnosti dať si vymeniť starú strechu, aby tá
nová udržala aj fotovoltaické panely. Nedávno nám vyčistili odkvapové rúry. Zdá sa, že nánosy
zakrývali diery, trošku sa obávame, že teraz bude dažďová voda pretekať aj cez úplne neočakávané
miesta. A kolegyne v Brezne majú v zime ráno v kancelárii len 3 stupne nad nulou. Je pred nami veľa
práce aj v centrále v Rožňave, aj v Gelnici, Revúcej, Divíne, Kokave nad Rimavicou či v Brezne a máme
veľké plány v Pohronskej Polhore. Chceme byť blízko k človeku najmä v regióne s vysokou
nezamestnanosťou a ťaživou históriou. Chceme byť svetlom súčasných dní. Pre našich príjemcov
pomoci, aj pre celú spoločnosť. Buďte nám v tom oporou, poďte v tom s nami, nech nie sme sami.

