70. rokov SČK v Martinčeku
1950 – 2020

Poďakovanie za zbierky pre charitu
Záver školského roku 2019/2020 by som chcela využiť na poďakovanie všetkým
dobrodincom, ktorí sa zapojili do štyroch veľkých zbierok na charitatívne účely, ktoré
sme realizovali v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Dolný Kubín.
V polovici novembra 2019 sme uverejnili na stránke Strednej zdravotníckej školy Dolný
Kubín výzvu na pomoc pre deti z chudobných rodín, pre ktoré vyhlásila Diecézna charita
Rožňava vianočnú zbierku. Vianočná zbierka bola zameraná na pomoc pre tých
najchudobnejších z chudobných - osamelé matky s deťmi, starých rodičov, ktorým boli deti
zverené do výchovy, ľudí žijúcich v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že
sú u nás možné. Prejavili ste veľkú dávku empatie a lásky, dobrosrdečnosti, kresťanstva,
ľudskosti a prinášali ste hračky, knihy, omaľovánky, písacie potreby, sladkosti, arašidy,
nové oblečenie, teplé ponožky, čiapky, šály, sviečky, kozmetiku, hygienické potreby...
Pomohli ste týmto deťom urobiť na Vianoce radosť, tieto deti dostali vianočné darčeky
po prvý krát v živote alebo mali krajšie Vianoce ako v predošlých rokoch. Odvoz
vianočnej zbierky zabezpečil p. Mgr. Anton Frič, vtedy riaditeľ Rožňavskej diecéznej
charity, od januára 2020 už koordinátor farských charít pre Spišskú katolícku charitu.
Vyzbierané veci odvážal na tri krát, pretože sa nevmestili ani raz do auta.
Zároveň prebiehala aj zbierka noseného oblečenia, obuvi, hračiek pre deti a ženy v
starostlivosti

Rožňavskej

diecéznej

charity.

Toho

sa

nám

podarilo

vyzbierať

neuveriteľných 70 vriec. Mala som obavy, ako sa to odvezie, ale sa nám to podarilo všetko
naložiť do veľkého auta s veľkým prívesným vozíkom a pripraviť na odvoz do Vranova nad
Topľou pre potreby Gréckokatolíckeho formačného centra v Čičave. Je to samostatný
právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku a jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Zriadené bolo v
roku 2012. Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných
skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s
cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú,

kultúrnu úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi Rómami
a majoritou, podporovať kultúrne a duchovné hodnoty Gréckokatolíckej cirkvi, podporovať
ochranu zdravia, prírody a krajiny a ochranu a tvorbu životného prostredia.

Aktivity

zamerané na formáciu Rómov sú napr. stretnutia v malých skupinách, pohybové aktivity, hry,
kurzy, bohoslužby, púte, kresťanský mentoring. Aby mohli vytvoriť Centrum pre
vzdelávanie, šport, kultúru a duchovný rozvoj kúpili v decembri 2019 budovu bývalého
internátu SOU Lesníckeho na Sigorde. Budovy potrebujú značné investície a opravy.

Budova GFC pre Rómov v Čičave

Open – air kaplnka v Čičave

Interiér GFC v Čičave

Sigord – budova internátu a telocvične
V zbierke detského, ženského aj pánskeho oblečenia, obuvi, hračiek, kníh, vybavenia
domácnosti sme pokračovali aj v roku 2020 a podarilo sa nám spoločne vyzbierať
neuveriteľných 100 vriec.

Obdobie karantény využívali väčšinou ľudia na upratovanie

príbytkov, triedenie vecí, oslobodzovanie sa od vecí, ktoré nám zapratávajú domácnosti, ale

druhým ľuďom môžu ešte dobre poslúžiť a môžu byť pre nich požehnaním. Do školy sme
prevážali skoro každý týždeň plné vrecia. Naša pivnica slúžila dočasne ako sklad.
Nezaháľali sme ani v čase pandémie a využili sme čas aj na odvoz vyzbieraných vecí. Pán
Frič bol ochotný zabezpečiť ich odvoz, no ani jeho veľké auto nestačilo, ako vidíte na
fotografii a zvyšných 20 vriec mal odviezť pán Frič koncom júna. Z 20 vriec bolo nakoniec
70 vriec, pretože 20. júna 2020 sa v MsKS Dolnom Kubíne konala dobročinná burza pod
názvom „Dajme veciam druhú šancu“, do ktorej sa zapojilo mnoho obyvateľov Dolného
Kubína. Podarilo sa získať na nej 410, - eur, ktoré putovali do Zariadenia pre seniorov
a Domova sociálnych služieb Dolný Kubín na podporu ich aktivít. Všetok nepredaný
tovar sme prenášali a prevážali do SZŠ Dolný Kubín a spojili ho s našou zbierkou. 24.
Júna 2020 prevzal Mgr. Anton Frič vyzbierané veci a zaviezol ich do Vranova nad
Topľou do Gréckokatolíckeho formačného centra. Na fotografiách vidíte, že do
nakladania vriec boli zapojení viacerí zamestnanci školy, ktorým touto cestou ešte raz
ďakujem. PhDr. Andrea Jarabáková

