
PRIDAJ SA 
K NÁM

D O M O V  N A  P O L C E S T E  R A B A K A

KTO SME

Domov na polceste Rabaka vzniká ako
samostatný projekt neziskovej organizácie

Betánia, ktorá v Kalinove prevádzkuje aj
centrum pre seniorov. 

 
 
 
 
 

Lukáš Kulísek je sociálny pracovník a vedúci
domova na polceste so skúsenosťami z práce v

detskom domove a v útulku pre ľudí bez
domova, najprv vyštudoval biológiu s

ekológiou a následne aj sociálnu prácu.
 

Mária Kulísková je momentálne diakonka na
materskej s tromi deťmi. Má skúsenosti so

sociálnou a pastoračnou prácou s deťmi, ľuďmi
bez domova, s mladými, staršou generáciou a s
ľuďmi s fyzickým znevýhodnením, vyštudovala

teológiu.
 
 
 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Domov na polceste Rabaka

Adresa: Hrabovo 769
98501 Kalinovo

 
Lukáš Kulísek

Mobil: 0948616306
E-mail: domrabaka@gmail.com

https://www.facebook.com/domrabaka

MILÍ PRIATELIA!

Skoro pred rokom sme sa presťahovali z mesta na dedinu,do
Kalinova. Prijali sme výzvu pripojiť sa k malému spoločenstvu Cirkvi
bratskej, stať sa súčasťou miestnej komunity, s perspektívou zapojiť
sa do nejakej novej výzvy. Ťahalo nás to k niečomu, čo by nás
presahovalo a dovolilo zúčastniť sa aktivity, do ktorej budeme
zapojení ako celá rodina. A tak v priebehu tohto roku vznikol domov
na polceste Rabaka. Od januára 2022 ho oficiálne otvoríme. 

O ČO NÁM IDE?
Chceme, aby znevýhodnení mladí ľudia (18-30roční) mohli viesť
samostatný a dôstojný život a mali šancu na lepšiu budúcnosť.
Zameriavame sa na pomoc tým, ktorí vyrastali v detskom domove a
chcú sa osamostatniť. Chceme im ponúknuť bezpečný priestor a
život v komunite, kde si budeme môcť navzájom pomáhať,
podporovať sa, učiť sa vzájomnej dôvere, prijatiu a rešpektu.
Chceme im pomôcť vyrovnať sa so svojou minulosťou, získať
pracovné návyky, naučiť sa nové zručnosti , nájsť si prácu a
osamostatniť sa. V Rabake poskytujeme mladým ubytovanie
(maximálne 10 ľuďom) na jeden rok (s možnosťou predĺženia),
sociálne poradenstvo, pomoc s vybavovaním papierov, duchovné a
mentoringové sprevádzanie, rozvoj zručností, pomoc pri hľadaní
práce. V domove na polceste si mladí budú sami variť, prať a
upratovať. Chceme s nimi hľadať voľnočasové aktivity, chodiť do
prírody, hrať hry.
Ako rodina bývame nad domom na polceste a zdieľame s ním
spoločný dvor a záhradu. Chceme ako rodina spolu s mladými z
Rabaky vytvárať komunitu, zdieľať naše autentické životy, byť im
nablízku, ponúknuť im vzťah a sprevádzanie a tráviť spolu voľný čas. 

KOHO HĽADÁME?

Pošlite nám svoj životopis
a motivačný list.

 

PREČO RABAKA?
Rabaka je slangový výraz pre rebrík z ľudských dlaní. To sú tie
spojené ruky, ktorými pomôžeme druhému uvidieť niečo na druhej
strane múru či dokonca preliezť ten múr. Rabaka nemôže spraviť tú
prácu za druhého. Môže pomôcť, aby sám urobil ten najdôležitejší
krok. Domov na polceste nemá byť službou, kde opatrujeme druhých,
ale kde si vzájomne budeme pomáhať dostať sa ďalej.

Hľadáme do tímu Rabaky človeka, ktorý má srdce pre mladých
ľudí, ochotu porozumieť ich neľahkému príbehu. Niekoho, kto by
si vedel predstaviť, že by mohol svojimi skúsenosťami, svojou
profesiou, a tým, kým je, byť nápomocný. Hľadáme človeka,
ktorý môže byť pokojne psychológom, remeselníkom,
komunitným pracovníkom či kuchárom. Dôležitejšie ako
konkrétna profesia sa nám zdá duchovné ukotvenie, súznenie s
víziou Rabaky, vzťah k mladým ľuďom a ochota zdieľať s nimi
svoj autentický život. 
Ponúkame prácu od februára 2022, slušný plat, bývanie, a prácu
v mladom tíme, život na dedine obklopenej malebnou prírodou  a
malé spoločenstvo Cirkvi bratskej.


