Sme neštátny subjekt pôsobiaci v sociálnej oblasti. Naše OZ Teresa Benedicta vzniklo 18. mája 2000
registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb. Od 30. 10. 2003 sme zapísaní do registra
právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja
v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti
OZTB je poskytovanie sociálnych služieb v zmysel Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
V našich prevádzkach sa poskytujú formou celoročnej pobytovej sociálnej služby.
Cieľom združenia je charitatívne-sociálna činnosť, v rámci ktorej pomáha sociálne odkázaným
občanom, starým, opusteným, bezdomovcom, poskytuje sociálne služby, rozvíja a ochraňuje duchovné
a kultúrne hodnoty, napomáha činnosti charitatívnych organizácií, podporuje medzinárodnú
humanitárnu pomoc, organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť.
Cieľovou skupinou prijímateľov OZTB sú seniori, opustení a osamelí ľudia v nepriaznivej sociálnej
situácii a zdravotne ťažko postihnutí občania najmä z mesta Michalovce, Trebišov, Košice a ich okolia,
ale aj iných miest a obcí Košického kraja.
V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov a v nich 5 typov zariadení sociálnych služieb:
• Charitný dom prof. Hlaváča, Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce – zariadenie opatrovateľskej služby
s kapacitou 35 prijímateľov soc. služieb,
• Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice – zariadenie opatrovateľskej
služby s kapacitou 12 prijímateľov soc. služieb,
• Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce – zariadenie pre
seniorov s kapacitou 35 prijímateľov soc. služieb,
• Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce –
špecializované zariadenie s kapacitou 41 prijímateľov soc. služieb,
• Charitný dom Jozefa Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov – zariadenie podporovaného
bývania s kapacitou 14 prijímateľov soc. služieb a domov sociálnych služieb s kapacitou 19
prijímateľov.
• Charitný dom Imricha Halasa, SNP 1079/76, 075 01 Trebišov – zariadenie opatrovateľskej služby
s kapacitou 26 prijímateľov soc. služieb.
V roku 2021 sme sa zapojili do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych
služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý vyhlásila IA MPSVR SR.
V procese deinštitucionalizácie sme si stanovili tieto ciele:
•

Charitný dom prof. Hlaváča, Hrehovčíka 1, Michalovce – zmena registrácie na špecializované
zariadenie. Taktiež plánujeme opustiť pôvodné priestory areálu psychiatrickej nemocnice,

•
•

•

•

•

v ktorom sa zariadenie momentálne nachádza. Plánujeme výstavbu dvoch dvojdomov
a jedného domu v spádovej oblasti Michaloviec.
Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce - zníženie kapacity z 35 na
24.
Charitný dom Eriky Jakabovej, Vojčice – presun registrácie poskytovanej opatrovateľskej služby
ako aj prijímateľov soc. služieb na prvé poschodie Charitného domu Jozefa Machalu
v Trebišove. Pôvodná budova vo Vojčiciach sa bude využívať ako zariadenie podporovaného
bývania s kapacitou 12 prijímateľov.
Charitný dom Juraja Jendželovského, Michalovce – vysťahovať práčovňu z prvého poschodia
charitného domu a následne dať do užívania celú budovu PSS s tým, že na prízemí budú
prijímatelia s demenciou a na poschodí prijímatelia so schizofréniou a taktiež znížiť kapacitu
zariadenia.
Charitný dom Jozefa Machalu, Trebišov – registráciu zariadenie podporovaného bývania
presunúť do Charitného domu Eriky Jakabovej. Plánujeme zrušiť registráciu domova sociálnych
služieb a týchto prijímateľov preposúdiť do iných druhov sociálnych služieb.
Následne plánujeme registrácie:
- podporované bývanie – výstavba 2 domov po 6 prijímateľov
- podpora samostatného bývania – 3 byty v meste Trebišov a okolie
- odľahčovacia služba
Následne tu zriadiť v celom charitnom dome zariadenie opatrovateľskej služby.
Charitný dom Imricha Halasa, Trebišov – zmena registrácie na zariadenie pre seniorov. Ďalším
krokom je opustiť pôvodné priestory areálu nemocnice a postaviť 2 domy po 12 prijímateľoch.

