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téma:  „Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły w 

 Szczecinie jako forma realizacji misyjnej i charytatywnej pracy.“ 

 

abstrakt: Otázka pomoci blížnym sa stala nevyhnutnou súčasťou života spoločnosti. 

Primárnym cieľom sociálnej pomoci je podpora ľudí pri riešení ich krízových situácií. 

Pôsobnosť domovov sociálnych služieb je nepochybne jedným z prvkov široko chápanej 

podpory človeka v jeho najťažších životných situáciách. Neraz je táto pomoc založená na 

podpore blížneho vo všetkých aspektoch spoločenského života, počínajúc bežnou pomocou v 

rámci každodenných činností, poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a často končiac 

paliatívnou starostlivosťou. Uvedené činnosti sa líšia v závislosti od reálnych potrieb príjemcu 

pomoci. Pre zabezpečenie čo najlepšej kvality služieb je nevyhnutné vybrať špecializovaný a 

patrične vyškolený personál. Prvoradým cieľom činnosti domovov sociálnych služieb je 

umožniť klientovi návrat k nezávislej existencii v spoločnosti. 

Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce je predstavenie pôsobnosti Domova 

sociálnych služieb Doktora Edmunda Wojtyłu v Štetíne ako formy realizácie charitatívnej a 

misijnej činnosti. 

Predkladaná práca pozostáva zo šiestich kapitol. V prvej kapitole sa sústreďujeme na 

priblíženie činnosti domovov sociálnych služieb v rámci systému sociálnej pomoci. Predsta-

vujeme rovnako tak ich právnu pôsobnosť, a to v kontexte občianskeho, ako aj cirkevného 

práva. Pre docielenie úplného obrazu o fungovaní vyššie uvedených inštitúcií je dôležité 

uviesť ich konkrétne ciele a funkcie. V záverečnej časti tejto kapitoly približujeme formy so-

ciálnej pomoci. Táto oblasť je odzrkadlená v Kódexe kánonického práva, synodálnych doku-

mentoch, či v ďalších právnych aktoch miestnych cirkví. Nadobudnutie hlbších poznatkov o 

cirkevnom práve vzťahujúcom sa na DSS umožňuje dôkladnejšie poznanie činností Cirkvi v 

rozsahu poskytovania sociálnej pomoci rôznym sociálnym skupinám. 

V druhej kapitole predstavujeme axiologický základ činnosti domovov sociálnych 

služieb. Po zadefinovaní pojmu axiológia sa venujeme pomoci v hodnotovom aspekte. Pomoc 

blížnemu je morálnou povinnosťou každého z nás. Monoteistické náboženstvá poukazujú na 

potrebu pomáhať druhému človekovi. Poskytovanie pomoci znamená hodnotu nielen pre jej 

adresáta, ale rovnako 

tak pre osobu, ktorá túto pomoc ponúka. V tejto kapitole tiež zdôrazňujeme dôležitosť 

vytvárania rodinnej atmosféry pre klientov domovov sociálnych služieb. 

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

Košice, 16.07.2021 



Tretia kapitola prináša náhľad do histórie Domova sociálnych služieb Doktora 

Edmunda Wojtyłu v Štetíne. Približujeme v nej okolnosti vzniku a fungovania centra (v trocha 

inej forme) v období pred Druhou svetovou vojnou a bezprostredne po jej skončení. Tretia 

kapitola dizertačnej práce obsahuje aj okolnosti iniciatívy, ktorá viedla k otvoreniu domova 

sociálnych služieb pre osoby s duševnými poruchami v Štetíne na ulici Lubomirskiego 7. 

Vo štvrtej kapitole predstavuje metodiku vlastného výskumu. V úvodnej časti kapitoly 

bol definovaný predmet a cieľ výskumu, následne hypotézy a výskumné problémy. Zanalyzu-

jeme tiež výskumné metódy a techniky, pričom popíšeme priebeh a organizáciu vlastného 

výskumu. 

Piata kapitola predstavuje programové zámery Domova sociálnych služieb Doktora 

Edmunda Wojtyłu v Štetíne. Kľúčový zdroj informácií na danú tému predstavujú interné do-

kumenty predmetného DSS, vrátane predpisov. Zanalyzujeme cieľ jeho pôsobnosti, ako aj 

úlohy, ktoré mu boli v rámci jeho činnosti zverené. Opis foriem vykonávania pomoci zo stra-

ny DSS Doktora Edmunda Wojtyłu v Štetíne vo vzťahu k jeho klientom je opisom poslednú 

podkapitolu tejto kapitoly. 

V šiestej, t. j. poslednej kapitole, autor predstavuje zamestnancov i klientov Domova 

sociálnych služieb Doktora Edmunda Wojtyłu v Štetíne, a to bez toho, aby sme opomenuli 

genézu poskytovania pomoci osobám v núdzi, čiže činnosť Kongregácie Milosrdných sestier 

sv. Karola Boromejského. V tejto kapitole analyzuje spôsoby a metódy poskytovania pomoci 

prostredníctvom personálu predmetného DSS, a zároveň predstavíme prekážky a problémy, 

s ktorými sa jeho zamestnanci každodenne stretávajú vo svojej práci. 

Dizertačná práca obsahuje úvod, podrobný plán jej koncipovania, ako aj zoznam pou-

žitých skratiek. Jej záverečné časti pozostáva zo súhrnu, zoznam tabuliek, grafov a použitá 

literatúra, ktorá obsahuje všetky pramene vrátane právnych aktov pertraktovaných v práci. 

Súčasťou príloh bude dotazníkový hárok, ktorý bol využitý v rámci dotazníkového priesku-

mu. Jeho respondentmi boli pracovníci Domova sociálnych služieb Doktora Edmunda 

Wojtyłu v Štetíne, rozhovoru, organizačného poriadku, nariadenia a fotografií.. 


