PREHĽAD POUŽITIA DAROVANÉHO PODIELU ZAPLATENÝCH DANÍ
ROK

SUMA EURO

2015

20 342,00 EUR

2014

22 194,02 EUR

2013

18 326,65 EUR

2012

22 830,73 EUR

2011

23 801,42 EUR

2010

8 482,04 EUR

POUŽITIE ZDROJOV
• Sociálna výpomoc pre rodinu v núdzi;
• Spotreba materiálu (pracovná terapia Útulok Archa, oprava priestorov
v dennom stacionári v Sačurove a v Humennom);
• Oprava a údržba (priestory Útulku Archa, domova na polceste vo Svidníku);
• Ostatné služby (tlač mesačníka Cesta).
• Pomoc pre rodinu v núdzi;
• Dofinancovanie služobného motorového vozidla pre sociálne služby ľuďom
v núdzi;
• Doplatok za kúpu pozemku pre prístavbu DSS Domu svätej Anny, Stará
Ľubovňa;
• Úprava priestorov denného stacionára Domu svätého Júdu Tadeáša, Humenné
• Odborná literatúra pre ADOS Charitas Prešov.
• Podpora pre rodinu v núdzi;
• doplatok na služobné motorové vozidlo, poistné majetku a služobného
motorového parku;
• zaobstaranie grafického, účtovného a personálneho programu;
• oprava PC;
• geologický prieskum terénu objektov pobytových služieb pre ľudí bez domova;
• tlač výročnej správy, viazanie účtovných dokladov;
• kúpa zdravotníckeho materiálu;
• odborná literatúra pre sociálnych poradcov;
• vzdelávací seminár pre zamestnancov.
• Montáž vstupných dverí v DSS Stará Ľubovňa;
• oprava služobného motorového vozidla v pobytových soc. službách;
• tlač pouličného mesačníka Cesta, výročnej správy, letákov a Zborníka
z kongresu Charity, kopírovanie;
• kúpa dreva na zimu pre r. Tkáčikovú;
• nájom za priestory pre Sociálne centrum Humenné;
• predplatné vzdelávacích časopisov;
• kúpa zdravotníckeho materiálu;
• právne poradenské služby.
• Kúpa objektu na výkon pracovnej terapie;
• kúpa služobného auta na výkon streetworku;
• vzdelávanie zamestnancov;
• kancelárske potreby, zdravotnícky materiál, supervízia;
• drevo na kúrenie pre rodinu v núdzi;
• ochranné osobné a pracovné pomôcky pre zamestnancov
• Čiastočné dofinancovanie nákladov rekonštrukcie objektu Domu sv. Anny
Stará Ľubovňa pre deti s kombinovaným postihnutím a prevádzkových
nákladov Centra GKCH Prešov;
• príp. klientov útulku Archa, ktorí nebudú kapacitne financovaní z verejných
zdrojov.

2009

5 572,5 EUR

2008

3 847,07 EUR
(115 897,00 SKK)

2007

150 463,00 SKK

2006

141 648,00 SKK

2005

87 067,00 SKK

2004

829 041,00 SKK

2003

58 924,00 SKK

2002

106 866,00 SKK

Zdravotnícky program ADAM pre ADOS Charitas;
redakcia Cesta – pracovná terapia klientov – distribúcia pouličného časopisu;
výmena dlažby v NDC Prešov;
Tlač výročnej správy, väzba účtovných kníh a kúpa kancelárskych potrieb pre
Centrum GKCH;
• RS DON – terénna terapia a pracovná terapia klientov práčovne)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zdravotnícke potreby pre klientov ADOS Charitas, ek. a zdrav. literatúra;
Tlač letákov a výročnej správa GKCH;
preprava pouličného časopisu Cesta a právne služby;
zabezpečenie potrieb pre klientov (potraviny, poplatok za vybavenie OP);
odborné školenia a semináre na zvýšenie kvality sociálnych služieb.

• Zabezpečenie prevádzky CDCH (stočné, spotreba kancelárskeho materiálu,
spotreba plynu, oprava zámku na dverách, tlač letáku o GK DCH, právne
služby, bezpečnosť pri práci, revízia požiarnej ochrany).
• Zlepšenie priestorových podmienok pre resocializáciu závislých osôb –
projektová dokumentácia rekonštrukcie Domu Charitas;
• humanitárna pomoc pre projekt väzňov na Ukrajine;
• zabezpečenie prevádzky budovy pre ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi,
závislých a ľudí bez domova.
• Podpora rekonštrukcie objektu pre hendikepované deti Domu sv. Anny v Starej
Ľubovni;
• oprava a údržba v Nocľahárni Archa Prešov.
• Letné tábory pre deti v Šindliari a v Potokoch – Lúčkach, sociálno –
vzdelávacie aktivity pre mládež v Havaji;
• finančná pomoc rodinám postihnutým povodňami na Východnom Slovensku;
• podpora operácie chorého dievčatka z Prešova;
• výstavby domov pre rodiny postihnuté tsunami na Srí Lanke;
• terénna práca Sociálneho centra;
• aktivity Klubu alkoholikov hľadajúcich abstinenciu.
• Podpora sociálnych a zdravotníckych služieb podľa Stanov GKDCH.
• Poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v Dome sv. Anny
Stará Ľubovňa - úhrada mzdových a prevádzkových nákladov.

