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Dôstojný duchovný otec,
v mene Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a Gréckokatolíckej charity Prešov sa na Vás a Vašu farnosť
obraciame s nádejou a prosbou o spoluprácu v rámci pravidelnej JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU. Počas prvej
pôstnej nedele, ktorá tento rok vychádza na 18. FEBRUÁRA 2018, sa vo všetkých chrámoch na Slovensku
realizuje zbierka venovaná potrebám Charity.
V roku 2017 sme si pripomenuli 70. výročie založenia našej organizácie. Gréckokatolícka charita Prešov
je trvalou súčasťou Cirkvi, ktorá sa takto priamo a konkrétne stará o biednych a núdznych. Kvalitu služieb
mnohokrát oceňujú nielen samotní klienti a prijímatelia pomoci, ale aj odborníci alebo verejné inštitúcie.
Ocenenia našich kolegýň v tomto roku v oblasti Prevencie kriminality alebo krajských Krídel túžby v kategórii
„Najlepší zamestnanec kraja“ sú malou vďakou za dlhoročnú a obetavú prácu. Naše poslanie, byť blízko
pri človeku, nedokážeme napĺňať bez Vašej pomoci. Zbierka v chrámoch je jedným z pravidelných zdrojov,
ktoré sú pre nás významné a nesmierne dôležité.
Preto Vás prosíme o včasné vyhlásenie zbierky, umiestnenie informačného plagátu a povzbudenie veriacich
k ochotnému srdcu pomáhať a štedrosti pri zbierke. Vás, ako správcu farnosti, chceme poprosiť o včasné
zaslanie výnosu zbierky, aby sme ju vedeli čo najtransparentnejšie a najefektívnejšie použiť a následne
vyhodnotiť.
Výnosy zo zbierky môžete zaslať:
• priloženým poštovým poukazom,
• osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov),
• uprednostňujeme vkladom na účet:
		
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
		
variabilný symbol: 6622
		
Správa pre príjemcu: Názov farnosti alebo IČO (napr. GKFU Sabinov)
Viac informácii, propagačné materiály a vyhodnotenie zbierok nájdete na www.gkcharita-po.sk v sekcii Zbierky.
Sme blízko pri človeku. Ďakujeme za štedrosť a spoluprácu.

		
		

Mons. Ján Babjak SJ 				
prešovský arcibiskup a metropolita				

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH Prešov

„Všetci máme talenty, ktoré nám dal Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať niečo ostatným.“ˇ
ˇ
pápež František

www.gkcharita-po.sk

Vyhodnotenie JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU v roku 2017
Výnosy jarnej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie
spolu predstavovali sumu 18 161,50 EUR.
Účel použitia zbierky:
•

12 041,59 EUR na podporu Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, kombinované služby pre deti a mladých ľudí
so zdravotným znevýhodnením. Financie sme použili prevažne na Prepravnú službu (pohonné hmoty),
vďaka ktorej umožníme každý deň 20 klientom presun z ich domova do zariadenia a späť. Ďalej sme
uhradili náklady na plyn, vodu a elektrickú energiu či drobné opravy.

•

3 559,67 EUR na podporu Resocializačného strediska Domov nádeje v Prešove pre závislých mužov.
Financiami sme skvalitnili terapiu klientom a drobnými nákupmi sme vylepšili každodenný život v zariadení.

•

2 560,24 EUR na podporu Centra Gréckokatolíckej charity, s cieľom opravy kancelárskych priestorov.

2 % NIE SÚ IBA ČÍSLO
Súčasťou pošty sú aj propagačné materiály k venovaniu 2 % v prospech našej organizácie.
Prosíme, o zverejnenie plagátu a informácii v priestoroch vášho chrámu. Vďaka 2 % z daní z príjmu môžeme
podávať pomocnú ruku biednym, chorým, opusteným a ľuďom v núdzi. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
Potrebné tlačivá a bližšie informácie nájdete na www.gkcharita-po.sk.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NA POUKÁZANIE 2 %:
Obchodné meno (Názov): Gréckokatolícka charita Prešov
Sídlo: Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO: 35514388
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
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