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príhovor zriaďovateľa

PRÍHOVOR ZRIAĎOVATEĽA
Christos voskrese!
Týmto nádherným pozdravom, vyjadrujúcim Kristovo vzkriesenie, jeho víťazstvo nad smrťou, nad hriechom a nad diablom,
sa veriaci pozdravujú na Veľkú noc a počas celého veľkonočného obdobia. Tento pozdrav by Gréckokatolícka cirkev mohla
používať stále, lebo bola vzkriesená po dlhých osemnástich rokoch zákazu existencie – násilnej likvidácie, kedy jej biskupi a
mnohí kňazi boli uväznení a kňazi s rodinami boli vyvezení do vyhnanstva.
Mnohí sme boli svedkami vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi. A že to nebola iba chvíľková udalosť, vidíme dnes aj po 48 rokoch od jej vzkriesenia všetci na živote našej cirkvi. Božia moc a sila sa prejavuje v našej cirkvi stále. Veľký počet bohoslovcov,
kňazov, rozvoj duchovného života, životaschopný Kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča a Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity to iba potvrdzujú. Život v Gréckokatolíckej cirkvi je potrebné vnímať v celom jej priereze, v
požehnanom pôsobení štyroch formačných centier: pre mládež, pre rodiny, pre Rómov a pre stredoškolskú a vysokoškolskú
mládež. Zvlášť chcem podčiarknuť naše dve najväčšie mariánske pútnické miesta v Ľutine a v Litmanovej, ktoré sa pekne
rozvíjajú a slúžia všetkým pútnikom.
Obraz Gréckokatolíckej cirkvi by bol neúplný, keby sme sa
nepozreli skúmavým pohľadom aj na pôsobenie Prešovskej
gréckokatolíckej charity. Pán riaditeľ Peter Valiček vymenúva
vo výročnej správe jednotlivé aktivity charity. Ja by som chcel
iba skonštatovať, že vďaka Pánu Bohu a vďaka obetavému
personálu zamestnancov charity aj v sociálnej práci sa darí
pomáhať mnohým ľuďom, či už závislým, bezdomovcom,
opusteným a núdznym, alebo hendikepovaným osobám.
Charita je naporúdzi so svojou pomocou tak pre domácich
ľudí, ako aj pre trpiacich v iných krajinách, najmä na Ukrajine. Organizuje zbierky šatstva a iných potrebných vecí
(potravín), ktoré potom odváža na určené miesta.
Do ďalších rokov pôsobenia Prešovskej gréckokatolíckej
charite prajem veľa úspechov, Božiu pomoc, ochotných
ľudí, dostatok finančných prostriedkov potrebných na
uskutočnenie všetkých jej projektov. Pánu riaditeľovi, duchovnému správcovi charity i všetkým zamestnancom,
ale aj tým, ktorým charita pomáha, zo srdca žehnám.
Christos voskrese!

Mons. Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup a metropolita
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príhovor riaditeľa

PRÍHOVOR RIADITEĽA
Drahí priatelia a priaznivci Gréckokatolíckej charity Prešov,
drahí spolupracovníci,
rok 2015 bol ďalším rokom, v ktorom sme sa s plným
nasadením usilovali plniť svoje poslanie, profesionálne
a s láskou poskytovať služby sociálne, zdravotnícke, a tiež
zamestnávať osoby s problémami na trhu práce. Pomáhali
sme ľuďom bez domova, závislým od návykových látok i
nelátkových závislostí, deťom a mladým, ale i dospelým
s kombinovaným zdravotným postihnutím, chorým a
opusteným v domácnostiach, jednotlivcom a rodinám v
núdzi, seniorom, či ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine.
Bolo ich viac ako 1800, a pomáhalo im 82 pracovníkov, 64
dobrovoľníkov pomáhajúci jednorázovo alebo pravidelne,
3 bohoslovci na pastoračnej praxi a 17 študentov na
študentskej praxi v rozsahu 524 hod.
Uplynulý rok bol však predsa len trochu iný ako tie
predchádzajúce. Priniesol zmenu na pozícii duchovného
správcu našej charity, keď po odchode duchovného správcu
o. Jozefa Voskára na dôchodok túto službu prevzal o. Vasil
Kormaník. Hneď vo februári sa o. Vasil pričinil o vytvorenie
nového priestoru na slúženie sv. liturgie pre ľudí bez
domova v Útulku Archa a začal ďalšie aktivity s nimi, ale i
bohoslovcami na pastoračnej praxi. Z hľadiska zachovania
kontinuity v poskytovaní služieb pre ľudí bez domova bolo
dôležité odsúhlasenie dlhodobého nájmu pozemkov na ul.
Pod Táborom na 35 rokov zastupiteľstvom mesta Prešov.
Tak sa zavŕšil proces ich riešenia v postupných krokoch
za posledných 5 rokov. Realizácia svojpomocnej opravy
mestského chodníka v pracovnej terapii týmito klientmi
ukázala, že aj oni vedia spoločnosti prinášať vzácne hodnoty.
Tak ako v uplynulých rokoch sme pokračovali v úspešnej
implementácii projektu „Komplexné sociálne služby pre deti
a mladých v regióne Stará Ľubovňa“ cez Švajčiarsky finančný
mechanizmus v Dome sv. Anny a v rámci neho zrealizovali
prístavbu od marca do novembra. Tak sa vytvoril priestor
pre ďalšie miesta v zariadení a podmienky pre spustenie
Špeciálnej základnej cirkevnej školy v roku 2016. Vianočný
galakoncert zorganizovaný v Kultúrnom dome v decembri
veľmi pekne poukázal na nové možnosti získavania
finančných zdrojov pre našu charitu. Veľká vďaka za jeho
organizáciu patrí živnostníkovi p. Miroslavovi Vrábeľovi s
manželkou za ich nádherný a nasledovania hodný príklad
obetovania sa pre dobro blížnych.
Počas uplynulého roka sme poskytovali pomoc aj ženám v
núdzi v Dome sv. Faustíny vo Svidníku, ale túto náročnú
službu musíme poskytovať do budúcna aj s ohľadom na
bezpečnosť pracovníkov. Pokračovanie rekonštrukcie
objektu prinieslo vytvorenie kancelárie terapeutov,

rekonštrukciu kuchyne a kancelárie pre sociálne poradenstvo.
Personál a klientky veľmi oduševnene reprezentovali našu
charitu na Festivale duchovných piesní v Snine a Filmovom
festivale v Košiciach „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“.
Spustením celoročného autoservisu sme rozšírili
ponuku pracovnej terapie pre klientov so závislosťou v
resocializačnom stredisku Domov nádeje Prešov, čí postupne
získavame aj nové zdroje pre našu činnosť. Ocenenie
Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Sociálneho
činu roka „za kreativitu, efektivitu, kvalitu poskytovaných
služieb a vplyv na zlepšenie životnej situácie pre klientov
Domova nádeje“ nám poskytlo morálne zadosťučinenie za
roky služby pre týchto ľudí.
V prvom polroku naša pomoc smerovala i k rodinám
na vojnou ohrozenej Ukrajine cez materiálne, finančné
zbierky i relaxačný pobyt 20 rodín s deťmi vo Vysokých
Tatrách. Spolupráca s mnohými subjektmi priniesla pomoc
gréckokatolíckym farnostiam vo vojnou ohrozených, ale i
postihnutých zónach Ukrajiny.
Vo februári sme vyjadrili svoju podporu Referendu o
ochrane rodiny a Pochodu za život 20. septembra sa spolu s
duchovným správcom zúčastnilo 8 pracovníkov.
Veľkou výzvou pre nás bola organizácia 6. ročníka Púte
Slovenskej katolíckej charity 2. októbra v Ľutine s bohatým
duchovným programom, ktorej sa zúčastnilo viac než 700
účastníkov z celého Slovenska.
Výročná správa 2015
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príhovor riaditeľa

Uplynulý rok bol aj rokom ukončenia spolupráce s doc.
Jozefom Kredátusom v oblasti supervízie po 12 rokoch a
rokom stabilizácie spolupráce s našou supervízorkou PhDr.
Stanislavou Hunyadiovou, PhD.
To všetko a ešte viac sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka vám
drahí priatelia, priaznivci a spolupracovníci Gréckokatolíckej
charity Prešov, a tak vám chceme za vašu nezištnú finančnú,
materiálnu a duchovnú pomoc poďakovať.
Nech vás dobrotivý Boh žehná a odmení svojim Božským
požehnaním a potrebnými milosťami.

PhDr. Peter Valiček

riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov

DIRECTOR’S SPEECH
Dear friends and supporters of the Greek Catholic Charity
Prešov, dear colleagues,
year 2015 was another year in which we were trying with
the full commitment to do our mission professionally
and lovingly provide services to socially and medically
disadvantaged people and also to employ people with
problems in the labor market.
We helped the homeless people, people addicted to drugs
and with non-substance addictions, children and young
people and adults with multiple disabilities, the sick and
lonely households, individuals and families in need, senior
citizens or people affected by the war in Ukraine. There
were more than 1800, helped them to 82 employees, 64
volunteers, 3 seminarians on pastoral practice, 17 students
for a traineeship in the range of 524 hours.

Stara Lubovna“ through Swiss financial mechanism in the st.
Anna and within it implemented additional building from
March to November. So space was created for more places
in the organization and the conditions for opening a special
church school in 2016. Charity concert organized at the
House of Culture in December very much pointed to the
new possibilities of obtaining funds for our charity. Many
thanks for organizing it belong to Mr. Miroslav Vrábel and
his wife for their wonderful example worthy of following for
the sake of our neighbor.
Over the past year we have also provided assistance to women
in need in the House of st. Faustina in Svidník, but this
demanding service must be provided in the future also with
respect to the safety of workers. Continued reconstruction
of the object brought a therapist‘s office, kitchen remodeling
and offices for social counseling. Staff and clients of services
very enthusiastically represented our charity at the Festival of
spiritual songs in Snina and film festivals in Kosice „Together
against human trafficking.“
By running the annual car service we have extended our offer
of occupational therapy for clients with addictions in a social
reintegration center Home of Hope , which gradually gains
us a new source for our activities. Award of the Minister of
Labour, Social Affairs and Family within the social act of the
year „for creativity, efficiency, quality of service and impact
on improving the living situation for clients of the Home of
Hope“ provide moral satisfaction for the years of service for
these people.

The past year was, however, somewhat different than the
previous ones. It brought a change to the position of chaplain
of our charity, after leaving of the chaplain Jozef Voskár for
retirement this service was taken by Fr. Vasil Kormaník.
At the beginning, in February Fr. Vasil contributed to the
creation of a new place for serving Holy Liturgy for homeless
people at the Shelter of Ark and started other activities with
them, as well as seminarians on pastoral practice.
In terms of continuity of the providing services for homeless
people it was important to get approval of a long-term hiring
of land on the street Pod Táborom for the next 35 years by
the Council of the town of Presov. So was completed the
process of their solution in successive steps for the last five
years. Implementation of self repair of city sidewalks in
occupational therapy by our clients showed that they can
bring the precious values to our society too.

In the first half of the year, our aid was directed to the
families of the war threatened Ukraine through material,
financial collection and relaxation break for 20 families with
children in the High Tatras.
Cooperation with many subjects, has brought support to
Greek Catholic parishes in war threatened, but also affected
areas of Ukraine.
In February, we expressed support for referendum on the
protection of the family and March for Life on Sept. 20
together with the pastor attended 8 employees.
The big challenge for us was to organize the 6th year of
Pilgrimage of Slovak Catholic Charity on October 2nd in
Ľutine with a rich spiritual program, involving more than
700 participants from all over Slovakia.
Last year was also the year of termination of cooperation
with Doc. J. Kredátus after 12 years of supervision, after a
year of stabilization and cooperation with our supervisor
PhDr. Stanislava Hunayadiová, PhD.
All this and more, we managed to implement thanks to
you dear friends, supporters and colleagues of the Greek
Charity Prešov and so we want to thank you for your selfless
financial, material and spiritual help.
May the merciful God bless and reward you by his divine
blessings and graces.

As in previous years, we continued the successful
implementation of the project „Comprehensive social
services for children and young people in the region of

director of the Greek Catholic Caritas of Prešov
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CENTRUM GKCH
Centrum GKCH je riadiacim orgánom, ktorý zabezpečuje
a vykonáva organizačnú, administratívnu, ekonomickú,
personálnu, propagačnú, metodickú a kontrolnú činnosť pre
organizačné zložky GKCH. Súčasne zastrešuje medzinárodné
kontakty a koordinuje humanitárnu pomoc i jednorázové
aktivity. Medzi jej aktivity patrí aj vzdelávanie, duchovná a
odborná formácia všetkých pracovníkov.
Pracovníci na Centre GKCH

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH

EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ODDELENIE
Mgr. Helena Kaššayová
ekonómka práce a miezd, personalistka

Ing. Eduard Malatinec
zástupca riaditeľa GKCH

Valéria Rabatinová
finančná ekonómka, účtovníčka

KOORDINAČNÉ A PROJEKTOVÉ ODDELENIE
Mgr. Rostislav Labuda
koordinátor sociálnych služieb
PhDr. Dagmar Chanáthová
koordinátorka zdravotných služieb a opatrovateľskej služby

Ing. Anna Kuchtová
projektová ekonómka, účtovníčka
SEKRETARIÁT A ZAHRANIČNÉ ODDELENIE
Ing. Mária Rajňáková
koordinátorka sekretariátu a zahraničnej spolupráce

Mgr. Alena Miškufová
projektová manažérka

Mgr. Lucia Lucíková (do septembra 2015)
Mgr. Jana Švecová
asistentka riaditeľa

Mgr. Silvia Kerčáková
metodička sociálnych služieb

Mgr. Silvia Popovičová
manažérka vzťahov s verejnosťou

SCHÉMA ŠTUKTÚRY CENTRA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITA PREŠOV
Gréckokatolícke
arcibiskupstvo
Prešov

Riaditeľ GKCH
Konzultórium poradný orgán
Zástupca riaditeľa
GKCH
Koordinačné
a projektové
oddelenie
Koordinátor
sociálnych služieb

LEGENDA:
___ priame riadenie a interní spolupracovníci
---- nepriame riadenie a externí spolupracovníci

Koordinátor
zdravotníckych služieb
a opatrovateľskej
služby

Sekretariát
a zahraničné
oddelenie
Koordinátor
sekretariátu a
zahraničnej spolupráce

Duchovný
správca
Právnik

Supervízor

Ekonomické
a personálne
oddelenie
Ekonóm práce
a miezd,
personalista

Projektový
manažér

Asistent riaditeľa

Finančný ekonóm,
účtovník

Metodik
sociálnych služieb

Manažér práce
s verejnosťou

Projektový
ekonóm, účtovník

Výročná správa 2015
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
MOT TO:

„ L ÁSKA KRISTOVA NÁS POBÁDA.“ 2 Kor 5,14

NÁZOV:
Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH)
SÍDLO:
Hlavná 2, 080 01 Prešov
POSL ANIE:
Poslaním GKCH je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v
núdzi.
PRÁVNA FORMA:
GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a
postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Je evidovaná ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V
Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je zapísaná od 1.7.1999.
PREDMET ČINNOSTI:
GKCH poskytuje služby sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovno-vzdelávacie, humanitárne a
iné formy služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.
CIEĽOVÁ SKUPINA:
• ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,
• jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,
• osoby závislé od návykových látok,
• chorí a opustení v domácnostiach,
• deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným
znevýhodnením,
• duševne chorí,
• ľudia postihnutí živelnými pohromami,
• utečenci a migranti,
• obete obchodovania s ľuďmi,
• seniori,
• ľudia postihnutí činnosťou nebankových
subjektov.
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ROK 2015 V SKRATKE

VÝZNAMNÉ
HISTORICKÉ MEDZNÍKY

• začatie poskytovania 2 služieb v Dome svätej
Anny, Stará Ľubovňa:
Služba včasnej intervencie;
2014 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dom svätého Júdu Tadeáša, Humenné
Zariadenie podporovaného bývania,
2013_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• nový duchovný správca GKCH,
Dom svätého Simeona, Sačurov
2012 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• zriadenie liturgického priestoru v pobytových
Spustenie projektu „Komplexné sociálne služby pre deti
zariadeniach Pod Táborom v Prešove,
a mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“
• nový supervízor GKCH,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dom
_ _ _ svätej
_ _ _ _Faustíny,
_ _ _ _ _Svidník
____
2010
• vytvorené pracovné podmienky
Nocľaháreň Effeta, Prešov
Dom Charitas, Prešov
pre 10 nových kolegov,
Nízkoprahové denné centrum, Prešov
• realizácia prístavby v Dome sv. Anny,
Humanitárny sklad solidarity, Prešov
2009 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• stavebné a rekonštrukčné práce
Premenovanie Gréckokatolíckej diecéznej charity
vo viacerých zariadeniach,
na Gréckokatolícku charitu Prešov
• spustenie celoročného drobného servisu,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _Sociálne
_ _ _ _ _centrum
_ _ _ _ _Svidník
____
2008
• ocenenie Sociálny čin roka,
Sociálne centrum Humenné
• ocenenie S dobrovoľníkmi to vieme,
2007 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60. výročie založenia Gréckokatolíckej diecéznej charity
• zrealizované Dni otvorených dverí
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _Posviacka
_ _ _ _ _ _kaplnky
_ _ _ _ _bl._biskupa
_ _ _ _ _Petra
_ _ _Pavla
_ _ _Gojdiča
___ _
pre verejnosť v 4 zariadeniach,
2005
Sociálne centrum v mestách: Humenné, Svidník, Snina a Stará Ľubovňa
• zrealizovaných vyše 70 spoločných
2004_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aktivít, výletov a podujatí pre
Dohoda o pastoračnej praxi bohoslovcov na GKCH
_________
2002 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mesačník
zamestnancov, klientov, a tiež širokú
CESTA
verejnosť.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klub
_ _ _ KAHAN
_____

2001

NAŠE VÍZIE A CIELE

Resocializačné stredisko Domov nádeje, Prešov
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Snina, Sabinov

2000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov
1999_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gréckokatolícka charita Prešov chce
Útulok Archa, Prešov
Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa
neustále pokračovať vo svojich aktivitách
a činnostiach. V priebehu roka 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ustanovenie
_ _ _ _ _ _ _ _duchovného
_ _ _ _ _ _ _správcu
_ _ _ _ GK
_ _ DCH
__ _
1997
plánujeme usporiadať viaceré aktivity
Nocľaháreň Archa, Prešov
Vytvorenie jedinečného projektu „Resocializačný systém
pri príležitosti osláv výročia 25. roku
Cesta k domovu“
znovuobnovenia činnosti GKCH.
1996_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Právna subjektivita Gréckokatolíckej diecéznej charity (GK DCH)
Naďalej plánujeme rozvíjať jedinečný
____________________________________
1995
Resocializačný systém Cesta k domovu,
Charitatívno-sociálne centrum Prešov, Medzilaborce,
Svidník a Humenné
predstavujúci komplexný model pomoci
Autoumyváreň DOCH, Prešov
závislým a ľuďom bez domova.
1994_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Charitatívna služba v rodinách, Prešov a Stará Ľubovňa
GKCH chce naďalej budovať účinnú, korektnú
Práčovňa DOCH, Prešov
spoluprácu s domácimi a zahraničnými
1993_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dom Charitas (DOCH), Prešov
partnermi cirkevného, verejného i súkromného
1992 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
života. Plánujeme spustenie darcovského
Prvá aktivita Príjem núdznych
programu Klub priateľov GKCH s cieľom
1991_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Menovanie riaditeľa Slovenskej katolíckej charity (SKCH)
rozšírenia priateľov a podporovateľov našich
Prešovskej diecézy prezidentom SKCH
činností.
1947 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vznik GK DCH ako diecéznej odbočky
V personálnej oblasti sa budeme usilovať o podporu
Ústrednej Karity na Slovensku
zamestnancov cez Sociálny program GKCH a
hodláme aj naďalej zvyšovať ich kvalifikáciu.
Výročná správa 2015
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duchovný správca GKCH

DUCHOVNÉ ZAMYSLENIE
„Človek, ktorý sa ocitá v krajnej chudobe, alebo v
prehnanom bohatstve, prestáva byť človekom.“
Sv. Ján Pavol II.
V núdzi, nedostatku a v chudobe veriaci i neveriaci oslovujú a j
kňaza. Niekedy naozaj potrebuje pomoc, je často v problémoch,
nestačia financie, kvôli strate zamestnania. Vyžiť z jedného
platu je často pod hranicou chudoby, kde každá pomoc je
vítaná a žiadaná. Ak vstúpi kňaz do týchto problémov a vidí
zmysluplnosť svojej pomoci, má z toho nesmiernu radosť. Lebo
práve v tejto chvíli si uvedomuje ako veľmi sa priblížil láskou
Ježiša Krista v konkrétnych skutkoch.
Pravda je, že Ježiš nemá rád prázdne slová, ktoré nenásýtia
hladného, často ani telo ani dušu. „Kým teda máme čas, robme
dobre všetkým, najmä členom rodiny veriacich.“ Gal 6,10

Odpustová svätá liturgia na Centre GKCH

Po 41 rokoch v pastorácii a v kňazskom seminári ako rektor prešiel
som do špeciálnej pastorácie. Medzi ľudí bez domova, závislých na
alkohole, drogách, automatoch, liekoch, ale predovšetkým medzi
tých, ktorí sú na pokraji zúfalstva a bezmocnosti, žijú na ulici. Kto
im pomôže? Niektorí pochopili, že bez vlastnej námahy, úsilia a
osobného rozhodnutia to nedokážu, ak im nepomôže Boh, ktorý
posiela človeka, aby ho sprevádzal a dal mu istotu, že dá sa všetko
prekonať a pomaly sa zaradiť medzi ľudí, ktorí svoj život berú
zodpovedne a vážne.
Ale predsa je dosť tých, ktorí nemajú záujem dať svojmu životu
iný zmysel. Ani tých nemôžeme úplne odpísať, preto nás Ježiš
povzbudzuje: „Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď
budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy.“ Mk
13,7
Matka Tereza hovorí: „Čo ty robíš, ja robiť neviem. Čo robím ja,
ty robiť nemôžeš. Ale spolu môžeme urobiť niečo pekné pre Boha.“
Na zamyslenie pár myšlienok z jej hlbokej modlitby: „...Ježiš je
Bezdomovec - vezmime ho k sebe, Ježiš je Nemocný - uzdravme
ho, Ježiš je Opustený – milujme ho, Ježiš je Žobrák – usmejme
sa na neho, Ježiš je Opilec- vypočujme ho, Ježiš je Mrzák –
podopierajme ho, Ježiš je Narkoman – spriateľme sa s ním,
Ježiš je Prostitutka – odveďme ju do bezpečia a darujme jej
priateľstvo, Ježiš je starý – slúžme mu... Pre mňa, Ježiš je moja
jediná L á s k a ...“
„Keď sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že
bolo zaplavené krutosťou, ale preto,
že dobrí ľudia mlčali.“ Martin Luther King
PaedDr. Vasil Kormaník
duchovný správca GKCH
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Otec Vasil Kormaník na Púti charít

Opatrovateľská
služba

_._. resocializačný systém „Cesta k domovu“

..... služba zamestnanosti príslušného zariadenia

---- pracovisko pracovnej terapie

___ zariadenie a služba

LEGENDA:

Prešov a Snina

Ados Charitas

Zdravotnícke
služby

Dom sv. Anny

Chránená dielňa

Zariadenie
podporovaného
bývania

Služba včasnej
intervencie

Rehabilitačné
stredisko

Domov
sociálnych
služieb

Stará Ľubovňa

Nocľaháreň
Effeta Prešov

Denný stacionár
Dom sv. Júdu
Tadeáša Humenné

Dom sv. Faustíny
Svidník - domov
na polceste

Domov nádeje domov na
polceste Prešov

Dom Charitas
Prešov - domov
na polceste

Práčovňa

Pneuservis drobný servis
osobných áut

Autoumývareň
osobných áut

Resocializačný systém „Cesta k domovu“

Komunitné
centrum Prešov

Nízkoprahové
denné centrum
Prešov

Sociálne centrum
Prešov

Centrum sociálno
poradenských
služieb Prešov

Sociálne
centrum Svidník

Útulok Archa
Prešov

Resocializačné
stredisko Domov
nádeje Prešov

Sociálne
centrum
Humenné

Denný stacionár
Dom sv. Simeona
Sačurov

Ekonomické
a personálne
oddelenie
Zariadenie
sociálnoprávnej
ochrany detí a
sociálnej kurately

Sekretariát
a zahraničné
oddelenie

Sociálne služby

Koordinačno
projektové
oddelenie

Zástupca
riaditeľa GKCH

Riaditeľ GKCH

Dobrovoľníctvo

Humanitárny sklad
solidarity

Redakcia
mesačníka
CESTA

Klub KAHAN
Prešov

Doplnkové
služby

Detašované
pracovisko - spojená
škola internátna

Zahraničná prax

Domáca prax

Pastoračná prax
bohoslovcov

Vzdelávacie
služby

prehľad služieb a zariadení GKCH

SCHÉMA ŠTRUKTÚRY GKCH

Výročná správa 2015
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sociálne služby

DOM SVÄTEJ ANNY (DsA)
Stará Ľubovňa
Dom svätej Anny vznikol 12. novembra 1999 na podnet rodičov detí
a mladých so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni.
Naďalej v zariadení pokračuje program švajčiarsko-slovenskej
spolupráce s názvom Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí
so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Kompletný projekt
v rámci ktorého sa v uplynulom období podarilo vybudovať denné
centrum, rehabilitačné stredisko pre deti a mladých so zdravotným
postihnutím, prepravu či podporované zamestnávanie a podporované
bývanie bol v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu SR podporený sumou 1 071 785 €. Pôvodne mal projekt trvať
52 mesiacov od januára 2012 do apríla 2016, avšak jeho trvanie bolo
predĺžené do decembra 2016.
Miroslav Vrábeľ odovzdáva finančný
výťažok z Vianočného galakoncertu

V priebehu kalendárneho roka 2015 sa nám podarilo zrealizovať viacero
plánov. Od januára sme začali poskytovať dve nové služby. Prvú Službu
včasnej intervencie (SVI) sme začali poskytovať pre 2 klientov. V Zariadení
podporovaného bývania (ZPB) vytvárame priestor pre 4 dospelé
osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa chcú osamostatniť. V
rehabilitačnom stredisku (RS) sme rozšírili kapacitu z 12 klientov na 16.
Priebeh projektu ukázal potrebu rozšírenia priestorov DsA pre vlastnú
sebarealizáciu klientov, a preto sme 27. marca 2015 slávnostne zahájili
začiatok budovania prístavby multifunkčného zariadenia DsA. Na
základe žiadostí o zmenu zmluvy a na základe Národným kontaktným
bodom schváleného procesu verejného obstarávania bola cena
prístavby vo výške 143 481,30 €. Prístavbu realizovala stavebná firma
Ekoprim s.r.o., ktorá ju k užívaniu odovzdala 16. decembra 2015.
VIANO ČNÝ GAL AKONCERT KANDRÁČOVCI
Nezabudnuteľný zážitok pre mladých aj zamestnancov DsA bol
Vianočný galakoncert Kandráčovci a hostia, ktorý sa uskutočnil
4. decembra 2015. S myšlienkou pomôcť tým najbezbrannejším
prišiel výnimočný človek Miroslav Vrábeľ so svojou Umeleckou
agentúrou Čvíro. Pred samotným galakoncertom vystúpili s krátkym
vianočným programom s názvom „Darček menom láska“ naši malí
divadelníci. Finančný výťažok v hodnote 2 000 € venoval Miroslav
Vrábeľ našim deťom a mladým, za čo mu patrí úprimná vďaka.

Divadelné vystúpenie detí a mladých
z DsA na Vianočnom galakoncerte
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NAŠE AKTIVIT Y A VÝLET Y
• Kultúrne leto 2015 Stará Ľubovňa
• Deň otvorených dverí
• Vianočný galakoncert Kandráčovci
• VSE SityRun
• Ľubovniansky jarmok
• Vianočný jarmok v knižnici
• ZOO Spišská Nová Ves
• Hrad Kežmarok
• Hrad Niedznica Poľsko
• Hrad a skanzen Stará Ľubovňa

sociálne služby

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách v platnom znení.
V DSS od 2. novembra 1999 ambulantnou formou pomáhame
deťom od začatia povinnej školskej dochádzky, t.j. 7 rokov a mladým
dospelým s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým aj
kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u
nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa zákona o sociálnych
službách.
V DSS sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie,
zabezpečuje sa pracovná terapia
Prehľad
2014
2015
a záujmová činnosť. Pre detí sa
poskytuje výchova a utvárajú
6
6
podmienky
na
vzdelávanie.
Za účelom zvyšovania kvality
sociálnych služieb a individuálne
potreby prijímateľov sociálnych
15
20
služieb sú utvorené podmienky
aj na iné činnosti: hipoterapia,
hydroterapia, rôzne typy masáže a
27
27
relaxačné procedúry.
Prostredníctvom
našich
činorodých aktivít vytvárame
priestor pre sebarealizáciu a
27
27
rozvoj každého jedného nášho
klienta.

REHABILITAČNÉ STREDISKO (RS)

Rehabilitačné stredisko podľa § 37 zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách v platnom znení.

Na výstave bábok

Rehabilitačné stredisko je ambulantnou službou, ktorá začala byť
poskytovaná v DsA 1. januára 2014. Cieľovou skupinou sú deti od
začatia povinnej školskej dochádzky, t.j. od 7 rokov a mladí dospelí
s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým
a kombinovaným postihnutím.
V rámci rehabilitačného strediska pre klientov poskytujeme tieto
služby: sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a stravovanie. V RS sa
poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá sa stará o klientov v domácom prostredí.
Rehabilitačné
stredisko
Prehľad
2014
2015
zabezpečilo dostupnosť liečebnej
rehabilitácie,
fyzioterapeutických
techník, hydroterapie, hipoterapie,
3
3
rôznychtypov masáží a relaxačných
procedúr. Vďaka tomuto typu sociálnej
služby možno poskytovať naše služby
16
15
aj pre klientov, ktorí sú odkázaní na
menej ako na 6. stupeň, ako to bolo v
minulosti.

12
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Hipoterapia s kobylou Usamba
Výročná správa 2015
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sociálne služby

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (SVI)

Služba včasnej intervencie podľa § 33 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
Služba včasnej intervencie bola zaevidovaná a zaradená do portfólia poskytovaných služieb
DsA 1. januára 2015. Naši špecializovaní zamestnanci poskytujú pomoc deťom do siedmeho
roku života a ich rodine, ak je vývoj dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.
Terénnou formou v domácom prostredí rodiny alebo ambulantnou formou v DsA sú v
rámci SVI poskytované služby: špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.
Služba vznikla na základe trojročného prieskumu, ktorým sa preukázalo, že SVI má kľúčový
význam v starostlivosti o znevýhodneného člena domácnosti. Výskum potvrdil, že práve
rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom do 7 rokov sú najmenej informované o
možnostiach pomoci. Práve táto služba je dôležitá pre rodinu, pretože po narodení takéhoto
dieťaťa je zraniteľnejšia.

Prehľad

2014

2015

-

1

-

11

-

2

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA (ZPB)
Prehľad

2014

2015

-

1

-

1

-

4

Zariadenie podporovaného bývania podľa § 34 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v
platnom znení.
Celoročná pobytová služba s názvom Zariadenie podporovaného bývania začala poskytovať
služby od 1. novembra 2015. Táto služba je určená pre dospelé fyzické osoby so zdravotným
postihnutím, ktoré sú schopné viesť samostatný život. V rámci ZPB sa poskytujú služby:
ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, vykonáva sociálna rehabilitácia a utvárajú podmienky na prípravu stravy.
Samostatné bývanie je pre klientov príležitosťou bývať bez spoločnej domácnosti s rodičmi
s pomocou dohľadu. V hierarchii sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených je na
najvyššom stupni v oblasti ich nezávislosti a integrácie do majoritnej spoločnosti. Takto
vytvárame vhodný priestor na osamostatnenie pre 4 osoby so zdravotným postihnutím.

CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Od 1. októbra 2009 nám bolo priznané postavenie chráneného pracoviska s počtom zamestnancov 2.
V našom zariadení ponúkame pracovné možnosti občanom so zdravotným znevýhodnením, a to prostredníctvom zariadenia
chráneného pracoviska, kde pôsobia ako pomocní zamestnanci k personálu.

CHRÁNENÁ DIELŇA

Od 6. marca 2014 nám bolo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznané postavenie chránenej dielne.
Chránená dielňa v roku 2014 umožnila 3 osobám so zdravotným znevýhodnením, aby si osvojili pracovné návyky a boli
aktívnou súčasťou spoločnosti. Predmetom činnosti chránenej dielne sú: remeselnícke práce - hrnčiarstvo, tkanie, výroba
zapaľovačov, sviečok, pozdravov, práce v práčovni a mangľovaní, upratovacie práce, analýza trhu, koordinácia odbytu
výrobkov, nákup materiálu, získavanie zvyškového materiáluov, zostavovanie katalógu výrobkov a vyhľadávanie zákazok.

PREPRAVA

V rámci komplexných služieb ponúkame klientom možnosť využitia prepravy deväť-miestnym motorovým vozidlom z
pohodlia ich domova do zariadenia. Zavedením tejto služby sme odbremenili rodiny, uľahčili deťom a mladým cestu z
okolitých dedín do DsA, a zároveň naplnili našu kapacitu. Vďaka tejto službe sa až 18 detí a mladých z rôznych častí okresu
dopraví k nám a späť domov.

______

„Dom sv. Anny navštevujem rád. Naučím sa tu veľa nových vecí, mám možnosť odprezentovať sa v divadielku. Vždy je tu
príjemná atmosféra a ja som tu rád. Každý deň tu stretávam príjemných ľudí, zamestnancov aj mojich kamarátov.“ (Daniel)
Som veľmi rada, že navštevujem DsA a bola mi poskytnutá táto možnosť. Čas strávený v tomto prostredí mi strašne veľa dáva,
stretávam sa tu s mnohými ľuďmi ktorí ma dokážu každý deň niečím obohatiť. (Alžbeta)
V Dome sv. Anny som prekonal sám seba. Viem sa odprezentovať, čo som predtým zvládal len s veľkou trémou. V tom mi
pomohli zamestnanci a kamaráti, za čo som im veľmi vďačný. (Dávid)

______
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sociálne služby

DOM SVÄTÉHO SIMEONA (DsS)
Sačurov
Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v
platnom znení.
Denný stacionár Dom svätého Simeona v Sačurove začal poskytovať
svoje služby v novembri 2013.
Ambulantnou formou vytvárame priestor pre rozvoj a sebarealizáciu
seniorov a dospelých osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v
zariadení len na určitý čas počas dňa.
Pre seniorov poskytujeme služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a pracovná
terapia,
• obslužné činnosti: stravovanie,
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť,
• doplnkové služby a iné činnosti: duchovná podpora a pastoračná
starostlivosť, tréningy pamäti.

Pracovná terapia so seniorkami

Kalendárny rok 2015 pre nás priniesol niekoľko noviniek.
Jednou z nich bolo rozšírenie doplnkových služieb a iných
činnosti zariadenia o klasickú masáž. Na základe potrieb
klientov sme vytvorili možnosť využitia masáže, ktorá pomáha
našim seniorom zmierňovať ich zdravotné ťažkosti. Činnosť
prispieva k udržiavaniu celkového zdravia klientov, uvoľňuje
stuhnuté alebo bolestivé svalstvo, napomáha pri poruchách
pohybového aparátu a pozitívne pôsobí aj na psychiku človeka.
N A Š E A K T I V I T Y A Prehľad
VÝLETY
• Odpustová slávnosť na
sviatok
svätého
Simeona,
nášho
patróna
• Deň otvorených dverí
• Púť do Ľutiny
• Odpust v Humennom
• Turistický výlet Juskova Vôľa
• Výlet do Bardejova a
Bardejovských kúpeľov

2014

2015

3

4

16

25

20

20

______

„Zažívam tu spoločenstvo priateľov, cítim sa prijatá a vypočutá,
upokojím sa, nemyslím na choroby a trápenia v rodine.“ (Mária)
„Nie som tu sám, bojím sa samoty, je tu kvalitný personál, dobrá
starostlivosť a teším sa na výlety.“ (Jozef)
„Povzbudzuje ma to do života, necítim sa až taká stará a chorá, rada
rozprávam s klientkami a pomáha mi to zvládnuť deň.“ (Anna)
Deň otvorených dverí

______

Výročná správa 2015
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sociálne služby

DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA (DsJT)
Humenné
Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení.
Denný stacionár Dom svätého Júdu Tadeáša v Humennom je ambulantnou
sociálnou službou, ktorá je poskytovaná dospelým osobám so zdravotným
postihnutím pre nepriaznivý zdravotný stav/psychické problémy, ktoré sú
odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Od 1. decembra 2014 začal stacionár poskytovať svoje služby a jeho poslaním
je viesť každého klienta k individuálnemu rozvoju a sebestačnosti, a to
prostredníctvom:
• odborných činností: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia,
• obslužných činností: stravovanie,
• ďalších činností: záujmová činnosť.
V DsJT sme počas svojho prvého roku fungovania zrealizovali viacero
činností a zmien. Počas letných prázdnin sme sa pustili do rekonštrukcie
našich priestrov. Rozšírili sa priestory kuchyne a zrenovovala spoločenskú
miestnosť. Aj vynovené a opravené priestory napomohli k navýšeniu
kapacity z pôvodných 12 na 20 klientov.

Turistický výlet na Štrbskom plese

NAŠE AKTIVIT Y A VÝLET Y
• Odpustová slávnosť
• Humenský jarmok
• Fašiangová veselica
• Výlet do Sačurova
• Duchovná obnova Sačurov
• Botanická záhrada Košice
• Turistický výlet Štrbské pleso
• Výlet na Brekovský hrad
• Výlet do stacionára Vravka
Vranov nad Topľou
• Soľná jaskyňa Humenné
• Duchovná obnova Litmanová

Prehľad

2014

2015

2,5

2,5

6

7

14

16

12

20

ĎAKUJEME
Naša vrelé poďakovanie patrí štedrým darcom, ktorí venovali zariadeniu
stoličky, stoly, gaučové súpravy a posteľ, a zároveň aj darcom za finančný
dar v hodnote 20 €.

______

„Vplyvom choroby som sa odčleňoval od kamarátov, izoloval, mal som
komplexy z ľudí. Keď som začal navštevovať Denný stacionár Dom sv. Júdu
Tadeáša v Humennom posilnila sa moja sebadôvera, upravili sa názory
ku chorobe. Priblížil som sa k Bohu a vyspovedal som sa tu po viac ako
15 rokoch. Chcel by som ho naďalej navštevovať a rozvíjať si pohybovú
aktivitu.“ (Ján, 40 rokov)
Výlet na Brekovský hrad
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Gréckokatolícka charita Prešov

______

sociálne služby

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
(SC HE)
Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení a udelenej akreditácie.
Sociálne centrum Humenné je ambulantnou službou, ktorá od roku 2008 poskytuje
špecializované sociálne poradenstvo osobám s nadmerným užívaním návykových
látok, ale aj závislým od alkoholu, cigariet, drog a nelátkových závislostí, ďalej
osobám bez domova, osobám so zdravotným postihnutím a seniorom. V sociálnom
centre sa v roku 2015 vykonávalo poradenstvo 1848 hodín.
Pracovník sociálneho centra sa snaží každému klientovi ponúknuť komplexné riešenie
danej situácie. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva zastrešuje SC HE aj
iné doplnkové služby a aktivity: distribúcia časopisu
Cesta a šatník s darovaným oblečením.
Prehľad
2014
2015

1

1

6

8

426

448

NAŠE AKTIVIT Y A VÝLET Y
V roku 2015 sme sa zamestnanci, dobrovoľníci a klienti
SC HE zapojili do potravinovej zbierky spoločnosti
Tesco. Vďaka solidarite verejnosti sme vyzbierali 1 200
kg vybraného tovaru. Venované trvanlivé potraviny,
drogéria a prostriedky osobnej hygieny pomohli
viac ako 120 rodinám a 30 jednotlivcom v okrese
Humenné.

Tesco zbierka potravín

ĎA K U J E M E
Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí
materiálnými darmi ako sú šatstvo, nábytok a finančnými darmi, spolu v sume 150 €,
prispeli na našu činnosť a rozvoj.

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
(SC SK)
Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení a udelenej akreditácie.
Sociálne centrum Svidník je ambulantnou službou, ktorá od roku 2009 poskytuje
špecializované sociálne poradenstvo osobám s nadmerným užívaním návykových
látok, ale aj závislým od alkoholu, cigariet, drog a nelátkových závislostí (napr.
patologické hráčstvo), ďalej osobám bez domova, osobám so zdravotným
postihnutím a seniorom. V sociálnom centre sa v roku 2015 vykonávalo poradenstvo
1800 hodín.
Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.
Každému z klientov sa snažíme pomôcť nájsť optimálnu cestu riešenia jeho
problému.
Prehľad
2014
2015

1

1

106

176

15

54

Najväčšia plánovaná rekonštrukcia v roku
2015 bola oprava priestorov určených na
poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva v mesiaci december.
NAŠE AKTIVIT Y A VÝLET Y
• Deň otvorených dverí spojený s predajom
časopisu Cesta spoločne naše klientky s
primátorom mesta Svidník a riaditeľom GKCH
• Tesco zbierka potravín

Predaj časopisu CESTA
Výročná správa 2015
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sociálne služby

DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY (DsF)
Svidník
Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
Dom svätej Faustíny - domov na polceste vo Svidníku je celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorá od marca 2011
poskytuje služby dospelým ženám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom
zariadení; po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy; po ukončení pobytu v zariadeniach zriadených
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné
stredisko.
V tomto zariadení naše zamestnankyne v priebehu celého roka poskytujú služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri pracovnom
uplatnení, pracovná terapia,
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas,
• ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, záujmová činnosť,
• doplnkové služby a činnosti: konzultácie/stretnutia s psychologičkou v zariadení, duchovná a pastoračná starostlivosť.
Tento rok priniesol potrebu stavebných prác v podobe rekonštrukcie prízemia a 1. poschodia.
Podrobnejší popis je zaznamenaný v sekcii Projektový manažment str. 33.

Prehľad

NAŠE AKTIVIT Y A VÝLET Y
• Farský ples
• Deň otvorených dverí
• Súťaž Pešovského samosprávneho kraja v speve Krídla túžby Giraltovce
• Účasť na Dni ľudových tradícii a medzinárodnej súťaži vo varení pirohov
v Skanzene Múzea ukrajinskej kultúry
• XXV. ročník Festival Duchovnej piesne
• Filmový festival Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi
• Predvianočné trhy v Snine
• Predvianočné trhy Prešovského samosprávneho kraja
• Predvianočné trhy OZ
Angelos v Prešove

2014

2015

3

4

15

28

15

15

15

28

Súčasťou Dňa otvorených dverí bol okrem programu pre všetkých pozvaných
hostí, aj tradičný predaj pouličného časopisu Cesta. Mesačník predávali v uliciach
Svidníka klientky spoločne s primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom a
riaditeľom GKCH PhDr. Petrom Valičkom.
V mesiaci máj sme sa spoločne klientky a zamestnankyne zúčastnili Púte
gréckokatolíkov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe. Pre klientky
púť nebola len obrovskou duchovnou posilou, ale aj výletom v zahraničí.
Začiatkom decembra zavítal červený vianočný kamión aj do mesta Svidník.
Výťažok z predaja v tomto meste bol venovaný práve nám, ktorý plánujeme
použiť na pracovnú terapiu. Ako prejav vďačnosti sme pre rozprávkového Santa
Clausa vyrobili vankúš v tvare kamióna.

______

Odovzdávanie darčeka vyrobeného
klientkami pre rozprávkového Santa
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Gréckokatolícka charita Prešov

,,Veľmi túžim po vlastnom bývaní, je to ťažké, mám malý príjem, ale pomáham si
predajom časopisu Cesta. Som šťastná, že som v Dome sv. Faustíny, ale na druhej
strane nemám rodinu, cítim sa osamotená. Veľmi sa teším, že som sa našla pri
predaji časopisu Cesta. Ľudia mi občas nadávajú, považujú ma za lenivú, že
sa mi nechce robiť a pritom sa z časopisu Cesta môžu veľa dozvedieť o kvalite
života“. (Anna, 54)

______

sociálne služby

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB (CSPS)
Prešov
Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov je spoločný názov pre skupinu sociálnych služieb, ktoré poskytujú pomocnú
ruku ľuďom v náročných životných situáciach. Pod tento názov spadajú zariadenia: Sociálne centrum Prešov; Nízkoprahové
denné centrum Prešov a Komunitné centrum Prešov, ktoré dopĺňa Terénna sociálna práca a doplnkové služby Humanitárny
sklad solidarity a Redakcia časopisu Cesta. Aktivity, výlety a záujmové činnosti týchto sociálnych služieb sú vzájomne
prepojené.

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV (SC PO)

Prehľad

2014

2015

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany sú vykonávané podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení a udelenej akreditácie.

2

2

Sociálne centrum Prešov – SC PO je ambulantnou a terénnou službou, ktorá bola
zaregistrovaná na PSK 14. júna 2006.
Poskytovanou službou - sociálnym poradenstvom naši zamestnanci pomáhajú:
• ľuďom priamo z ulice nevyužívajúci pobytové služby,
• klientom nízkoprahovej nocľahárne,
• ľuďom v náročných životných situáciách.

2

3

243

204

______

„Som rád, keď robím dobre pre charitu aj pre seba. Bol som na liturgiách, ktoré tu sú - je to dobré pre nás, povzbudzujúce. Pretože
dakedy je tu nuda, tak ma tešia všetky aktivity. Keby ste tu neboli, tak ani ja tu už nie som. Som rád, že mám kde tráviť čas a že
tu sú takí ľudia, čo pre nás dačo robia.“ (Vojtech)
„Súťaže, čo robia pre nás sú super. Podujatia ako športový deň znamenali pre mňa dobrú zábavu. Sa mi páči aj nové kalčeto.
Boli sme aj na túru v lese - opekačka bola paráda. Ešte bolo dobre v Lipanoch na futbalovom turnaji (Komunitných centier),
chcel by som aj volejbalový. A mohli by sme ísť na kúpalisko. Som rád, že ste ma zobrali na TESCO beh, aj že sme boli predtým
na modlitbu. Páčilo sa mi, že sme dostali medaily a tričká a že som bol prvý zo skupiny. Viem dobre behať.“

______

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM PREŠOV (NDC)
Nízkoprahové denné centrum podľa § 24b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
NDC je ambulantnou sociálnou službou, ktorá začala svoje služby poskytovať 1. marca 2010.
Zamestnanci NDC poskytujú svojim klientom:
Prehľad
2014
2015
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatnení práv a právom chránených
záujmov,
• ďalšie činnosti: utváranie podmienok na výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej
3
3
osobnej hygieny.
V rámci NDC poskytujeme aj iné doplnkové služby a aktivity:
• šatník - pomoc v núdzi so zabezpečením obnoseného šatstva a obuvi,
10
12
• podmienky na pranie a žehlenie šatstva,
• spoločenské hry, práca s počítačom, sledovanie televízie.

316

278

24

24

NDC sa snaží napomáhať fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu:
že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
škodlivých činností, pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, ľuďom bez prístrešia alebo, tým
ktorí prenocujú v nocľahárni.
Výročná správa 2015
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sociálne služby

KOMUNITNÉ CENTRUM PREŠOV
(KC)

Komunitné centrum podľa § 24d zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách v platnom znení.
Od 1. decembra 2014 poskytuje KC ambulantnou a terénnou
formou pomocnú ruku fyzickým osobám v nepriaznivej
sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo
obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej
lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby. Ľuďom, ktorí sa narodili, vyrastajú a žijú dlhodobo v
chudobe na okraji spoločnosti.

Výsadba stromčekov v rámci pracovnej
terapie pobytových zariadení
Pod Táborom

V rámci KC sú poskytované tieto
služby:
• odborné
činnosti:
poskytujú
sociálne poradenstvo, pomoc
pri uplatnení práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri
príprave na školskú dochádzku a
školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia
a vykonáva preventívnu aktivitu,
•
ďalšie činnosti: zabezpečujú
záujmovú činnosť.

Prehľad

2014

2015

5

5

-

13

-

171

Tieto odborné činnosti sú poskytované ambulantnou sociálnou
službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou
sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu – sociálneho
poradenstva a krízovej intervencie.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA (TSP)
(činnosť realizovaná v rámci Komunitného centra)
Terénna sociálna práca predstavuje vyhľadávanie, kontaktovanie
a motivovanie ľudí, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
- občania bez prístrešia, po výkone trestu odňatia slobody,
dlhodobo nezamestnaní, závislí a ich rodinní príslušníci,
dysfunkčné rodiny, ľudia neschopní sami riešiť svoje problémy a
pod. priamo v teréne, v ich prirodzenom prostredí.

Natieranie zábradlia v rámci pracovnej terapie
pobytových zariadení Pod Táborom
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Súčasťou odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej
služby je krízová intervencia. Odborná pomoc spočíva v
rýchlom až okamžitom zásahu (intervencii). V krízovej
sociálnej situácii sa môže ocitnúť jednotlivec a rodina z
dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné
návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností. K tomu je pridružený
nepriaznivý zdravotný stav. Krízová intervencia má významný
preventívny potenciál.

NAŠE AKTIVITY A VÝLETY CSPS

sociálne služby

Vzájomné prepojenie a spolupráca jednotlivých prevádzok,
zamestnancov a klientov v rámci Centra sociálno-poradenských služieb
Prešov prispeli k bohatému spektru zorganizovaných aktivít. Kalendárny
rok 2015 priniesol viaceré zmeny a aktivity sebarealizácie klientov, ktoré
mali pozitívne ohlasy nie len u našich klientov, ale aj u širokej verejnosti
a obyvateľov mesta Prešov.
Boli to aktivity:
• účasť na Tesco Beh pre život,
• bowlingový turnaj,
• spoločenské hry,
• výlety do prírody,
• návšteva expozície múzea Solivary,
• spoločné varenie gulášu,
• štedrovečerná večera pre núdznych,
• premietanie filmov pre klientov každý utorok a štvrtok,
• možnosť účasti na pravidelnej svätej liturgii,
• prezentácia práce na podujatí Dobročinný trh,
• prezentácia práce na podujatí Čarovná chvíľka,
• prednáška a diskusia na tému: Riziká života na ulici,
• prednáška a diskusia na tému: Obchodovanie s ľuďmi,
• upratovanie vybraných lokalít mesta Prešov,
• výroba kozubových podpaľačov,
• spolupráca a pomoc v občianskom združení,
• výsadba stromčekov v okolí zariadenia,
• začatie chovu sliepok.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA POD TÁBOROM

V letných mesiacoch začali štyria klienti pod odborným vedením
zamestnancov rekonštrukciu mestského chodníka Pod Táborom
spájajúci sídlisko Sekčov s centrom mesta. Potrebný materiál na
renováciu sme si zabezpečili z vlastných zdrojov a realizovali
sme ju ako súčasť pracovnej terapie. Do konca roka sa nám
podarilo opraviť približne polovicu tristometrového chodníka
a pokračovať plánujeme budúci rok. Renováciu pozitívne
hodnotila aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčánová, ktorá
si takúto formu revitalizácie pracovných návykov klientov prišla
osobne pozrieť spoločne s lokálnymi aj celoslovenskými médiami.

Varenie silvestrovskej kapustnice

TESCO BEH PRE ŽIVOT

14. júna si reprezentačný dres tímu Gréckokatolíckej charity
Prešov na 8. ročníku Tesco – Beh pre život oblieklo 36 bežcov
pozostávajúcich z klientov, zamestnancov, dobrovoľníkov,
športovcov, sympatizantov, detí a kňazov. Behu sa zúčastnili všetky
vekové kategórie od 6. ročného Lacka až po 66 ročnú reprezentantku
tímu. Počas celého dňa nie len klienti zariadenia načerpali nové
zážitky, nadobudli motiváciu na prekonávanie prekážok, ale tiež si
utužili medziľudské vzťahy. Účasť na tomto charitatívno-športovom
podujatí bola za finančnej podpory stavebnej firmy Stavobyt a Ing. Ján
Kukučku z Levíc, za čo im ďakujeme.

VÝROBA KOZUBOVÝCH PODPAĽAČOV

Súčasťou pracovnej terapie pre našich klientov je podieľanie sa na výrobe
kozubových podpaľačov. Tie sú vyrábané z odpadových materiálov a
slúžia k rýchlemu zapáleniu ohňa v krbe, alebo na grilovačke. Tvorba
týchto ekologických podpaľačov je spestrením denného programu
klientov a prispieva k revitalizácii ich pracovných návykov.

Tím GKCH na Tesco beh za život
Výročná správa 2015
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sociálne služby

POBYTOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA
POD TÁBOROM, Prešov
Pobytové sociálne zariadenia Pod Táborom vznikli zlúčením troch
druhov sociálnych služieb: Nocľaháreň Effeta, Útulok Archa a Dom
Charitas - domov napol ceste, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného
areálu Pod Táborom 33 v Prešove. Poskytované služby zabezpečuje
spojený terapeutický tím našich odborných zamestnancov.

NOCĽAHÁREŇ EFFETA (NOE)
Nocľaháreň podľa § 25 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v
platnom znení.
NOE predstavuje pobytovú službu, ktorá je určená pre fyzické
plnoleté osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že
nemajú zabezpečené nevyhnutné
podmienky
na
uspokojovanie
Prehľad
2014
2015
základných životných potrieb, a ktoré
nemajú zabezpečené ubytovanie
129
119 alebo nemôžu doterajšie bývanie
užívať (bez domova, bez prístrešia,
bez
zázemia
(prirodzených
12
12
vzťahov). Ubytovanie sa realizuje
poskytnutím prístrešia na účel
prenocovania.
Svoje služby poskytuje od februára 2010 a poskytuje služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo,
• obslužné činnosti: ubytovanie,
• ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie
podmienok na prípravu stravy, vykonanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí,
• doplnkové služby a činnosti: duchovná podpora.

Upratovanie vybraných lokalít mesta

V tomto kalendárnom roku sme v NOE vytvorili podmienky
našim klientom sledovať televíziu aj počas večerných hodín, čím im
spestrujeme a vypĺňame ich voľný čas.

ÚTULOK ARCHA (UTA)
Útulok podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom
znení.
Pobytová služba UTA poskytuje od 1. júna 1997 pomocnú ruku
plnoletým fyzickým osobám
v
Prehľad
2014
2015
nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu,
že nemajú zabezpečené nevyhnutné
na
uspokojovanie
174
147 podmienky
základných životných potrieb a ktoré
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo
nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez
53
53
domova, bez prístrešia, bez zázemia,
prirodzených vzťahov).
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Rekonštrukcia chodníka

sociálne služby

V rámci UTA sú poskytované tieto služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia,
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas, pranie, žehlenie a údržba posteľnej a osobnej bielizne,
• ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny, záujmová činnosť, úschova cenných vecí,
• doplnkové služby a činnosti: duchovná podpora a pastoračná starostlivosť.
Významné zmeny sa realizovali z pohľadu rekonštrukcie a opráv. V zariadení sme vymenili plynový kotol a 44 radiátorov.
Zrekonštruovali a natreli sme 16 ochranných mreží, podarilo sa nám premaľovať plot a zrenovovali sme v ženskej časti 3 izby.
Vytvorii sme núdzovú elektrickú sieť pre prípad dlhšieho výpadku prúdu.
Spoluprácou s duchovným správcom GKCH otcom Vasilom Kormaníkom sme v zariadení vytvorili a posvätili liturgický
priestor, ktorý ponúka možnosť účasti na svätej liturgii raz v týždni a katechézu pre klientov a zamestnancov.
NA Š E A K T I V I T Y A V Ý L E T Y:
• rekonštrukcia mestského chodníka,
• zbierka potravín spoločnosti Tesco,
• prezentácia činnosti a aktivít na trhoch PSK,
• výlet do ZOO Košice,
• návšteva zariadenia Domu svätej Faustíny a pamätníka na Dukle,
• návšteva sociálneho zariadenia IKV Žakovce,
• návšteva sociálneho zariadenia Veľký Blh a Jasovská jaskyňa,
• výlet na Červený Kláštor a do mesta Stará Ľubovňa.

DOM CHARITAS (DOCH)
Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
DOCH je pobytovou sociálnou službou, ktoré začalo poskytovať svoje služby 1. januára 2010 (zariadenie sa transformovalo
zo zariadenia Chráneného bývania, ktoré vzniklo 1. júla 2002 a svoju činnosť ukončilo k 31. decembru 2009).
Cieľovou skupinou sú dospelé osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie: po skončení poskytovania sociálnej služby v
inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy, po ukončení pobytu v zariadení zriadených
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné
stredisko.
Prehľad
2014
2015
Prehľad poskytovaných služieb našimi zamestnancami:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri pracovnom uplatnení, pracovná terapia,
38
30
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas,
• ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie základnej
osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť, úschova
24
24
cenných vecí,
• doplnkové služby a činnosti: šatník, duchovná a pastoračná starostlivosť.

______

______
Výročná správa 2015
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sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO DOMOV NÁDEJE (RS DON)
Prešov
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany sú vykonávané v zariadení resocializačné stredisko podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení a udelenej akreditácie.
RS DON je zriadené na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických,
fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom
prostredí.
Zariadenie vykonáva svoju činnosť pobytovou formou v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa
zákona je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Domov nádeje začal svoju činnosť 3. novembra 1993 ako útulok. 1. júla 1999 bol preregistrovaný ako kombinované zariadenie
resocializačného strediska a útulku a od 1. mája 2001 bol preregistrovaný už len na resocializačné stredisko.
V RS DON poskytujeme služby mladistvým od ukončenia 16 roku a mužom do 50. roku, závislým od psychotropných látok
(alkohol a drogy) a nelátkových závislostí (patologické hráčstvo).
Prehľad
2014
2015
Naše zariadenie poskytuje počas roka tieto služby:
• špecializované sociálne poradenstvo,
9
9
• resocializáciu a resocializačné programy,
• rehabilitačnú činnosť a pracovnú terapiu.
• záujmovú činnosť,
21,09 20,64
• psychoterapiu, stravovanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na
vzdelávanie, psychologickú starostlivosť,
• bývanie a stravovanie.
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Počas letných mesiacov sme úspešne zrekonštruovali kanalizačnú prípojku. Počas letného
obdobia sme usporiadali terénnu terapiu klientov v RS Dobrá na Domaši.
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PRACOVISKÁ PRACOVNEJ TERAPIE DON plnia úlohu terapie klientov
RS DON pred ich znovu začlenením sa do spoločnosti.
PRÁČOVŇA

Činnosť sa realizuje od 1. júna 2009.
Druh zákazok

2014

2015

Extérne zákazky

162

142

Interné zákazky

245

110

AUTOUMYVÁREŇ OSOBNÝCH ÁUT
Činnosť sa realizuje od 1. júna 2009
Druh zákazok

2014

2015

Extérne zákazky

1708

1449

Interné zákazky

nesledované

162

PNEUSERVIS A DROBNÝ SERVIS ÁUT

Činnosť sa realizuje od 1. januára 2013. Tohto roku sme od 1. januára
rozšírili svoju činnosť o drobný servis.

Areál zariadenia RS DON
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Druh zákazok

2014

2015

Extérne zákazky

330

470

______

sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela

„Prišiel som na Jarkovú, do Domova Nádeje, bez cieľa, pracovných návykov, no hlavne bez váženia si samého seba. Nepociťoval
som zodpovednosť za seba či svoje činy, za svoju minulosť, prítomnosť či budúcnosť. Vďaka terapeutickému tímu, no hlavne aj
vďaka Braňovi som bol prijatý do Domova nádeje, kde vďaka aktivitám, ako individuálnym tak aj vďaka spoločným akciám
a programu, no hlavne profesionálnemu prístupu vedenia a terapeutického tímu, si opäť vážim samého seba, nadobúdam
pracovné, ale aj spoločenské návyky, získavam nové skúsenosti a hlavne prijímam zodpovednosť za svoj život a svoje konanie.
Za doterajšiu prácu a zmenu, ktorou som prešiel, som vďačný nielen ja, ale aj moja rodina, matka a brat. Vďaka postupnému
riešeniu problémov a času, ktorý mi dáva pobyt v tomto zariadení ,som sa opäť s nimi zblížil a komunikujeme spolu ako rodina.
Vďaka odbornému poradenstvu, ktoré mi tu je poskytované, som začal splácať svoje dlhy a k tomuto kroku by som sa nikdy
neodhodlal bez podpory terapeutického tímu.“ (Marián, závislý na pervitíne, 10 mesiacov v resocializácií)

______

RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM „CESTA K DOMOVU“
Resocializačný systém „Cesta k domovu“ (RS CKD) predstavuje komplexný model pomoci závislým a ľuďom bez domova
s cieľom ich znovuzaradenia do prirodzeného sociálneho prostredia.
Spôsob usporiadania systému je navzájom prepojený a usporiadaný subsystémami konkrétnych zariadení a služieb GKCH
Sprevádza človeka v núdzi počas procesu uzdravovania svojich životných návykov, spôsobu života, závislosti od návykových
látok alebo návykových škodlivých činností. Na základe práva výberu sociálnej služby, riešenia nepriaznivej sociálnej situácie
a individuálnych potrieb klienta sú mu ponúknuté tieto sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou na
týchto miestach a v zariadeniach GKCH:
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Služby ambulantnej a terénnej starostlivosti o klienta. Plnia
úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii
POBYTOVÉ SLUŽBY
klientov a hľadania ich riešenia.
Zariadenia zamerané na
AMBULANTNÉ
prenocovanie a denný pobyt
SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
SLUŽBY
klienta, osobnú hygienu a vytvorenie
SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
Zariadenia
podmienok pre prípravu stravy klientov
ambulantnej a
v núdzi a bývanie. Domov na polceste
terénnej
starostlivosti
umožňuje dlhodobejší pobyt a prípravu
o klienta. Plnia úlohu
na reintegráciu do spoločnosti.
sprostredkovania a
prvého kontaktu pred
NOCĽAHÁREŇ EFFETA, PREŠOV
vstupom klienta do
ÚTULOK ARCHA, PREŠOV
jednotlivých
zariadení
DOM CHARITAS,
RS CKD.
PREŠOV
DOM SVÄTEJ
FAUSTÍNY,
SVIDNÍK

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Resocializačné stredisko Domov
nádeje, Prešov poskytuje pobytovou
formou komplexné resocializačné
služby pre závislých mužov a
mladistvých vo veku od 16 rokov.

RESOCIALIZAČNÝ
SYSTÉM
„CESTA K DOMOVU“

CENTRUM SOCIÁLNOPORADENSKÝCH SLUŽIEB
PREŠOV:
Nízkoprahové denné centrum
Komunitné centrum
Sociálne centrum Prešov

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

KAHAN (Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu) je
svojpomocný socioterapeutický klub.
CESTA je odborno-populárny mesačník s evanjelizačným
charaktorom zameraný na kvalitu života, problematiku
závislostí a bezdomovectva. Má charakter pouličného
časopisu.
HUMANITÁRNY SKLAD SOLIDARITY slúži na
recykláciu ešte použiteľných vecí každodennej
potreby pre ľudí v núdzi.
Výročná správa 2015
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zdravotnícke služby

AGENTÚRA DOMÁCEJ
OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS (ADOS)
MIESTO VÝKONU:
				

PREŠOV (ADOS PO)
SNINA (ADOS SV)

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce ambulantnú formu
zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) a § 11 ods.
2 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách
v zdravotníctve v platnom znení.

Sestry ADOS Prešov

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas pôsobí od
roku 2000 v mestách Prešov a Snina. Ambulatná forma zdravotnej
starostlivosti poskytuje v domácom prostredí alebo inom prirodzenom
sociálnom prostredí komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu zameraného na udržanie a zlepšenie
kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným
komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej
starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a
komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu
a poradenstvo.
V mestách Prešov a Snina spoločne 9 sestier ADOS poskytujú služby
fyzickým osobám – pacientom vo všetkých vekových kategóriách,
ktorí spĺňajú všetky nasledovné kritéria:
•
ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť
alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej sa predpokladá,
že zdravotný stav osoby nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v
zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
• ktoré odmietli poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
alebo
• ktorých zdravotný stav neumožňuje navštevovať zdravotnícke
zariadenie.

Sestra ADOS merá krvný tlak pacientke
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Podarilo sa nám obnoviť rehabilitačnú starostlivosť cez ADOS.
Ďalej sme zastabilizovali úväzky v rámci ošetrovateľskej
starostlivosti o plný úväzok a rehabilitačnej starostlivosti a o
čiastočný úväzok v Prešove, čím sa okrem iného prispelo k
omladeniu kolektívu.
Sestry ADOS sa zúčasťnovali na aktivitách zariadení GKCH
usporiadaných pre verejnosť, kde sme bezplatne poskytovali
meranie
krvného
tlaku,
2014
2015
vyšetrenie hodnôt glykémie Prehľad
v krvi a informovali o našej
činnosti. Aktívne sme sa
8,91
9,31
zapojili aj do celoslovenskej
konferencie s medzinárodnou
účasťou
s
ústrednou
245
296
témou
Starostlivosť
o
onkologického pacienta z
pohľadu ADOS.

doplnkové služby

DOPLNKOVÉ SLUŽBY GKCH
REDAKCIA MESAČNÍKA CESTA
Prešov
Periodická tlač s názvom „CESTA“ je zapísaná v zozname periodickej tlače
Ministerstva kultúry SR pod ev. č. EV 3391/09. Vydavateľom je Gréckokatolícka
charita Hlavná 2, Prešov.
Mesačník Cesta je charitný, pouličný, duchovný a odborný časopis o kvalite
života, ktorý vydáva GKCH od novembra 2002 s cirkevným schválením.
Na stránkach nášho časopisu nájdete:
• rozhovory so zaujímavými osobnosťami odborného, duchovného a
spoločenského života,
• odborné články z oblasti medicíny, psychológie, teológie, etiky, výchovy v
rodine, bezdomovectva a liečby závislých,
• duchovné zamyslenia a kresťanský pohľad na závažné témy súčasnosti,
• aktuality Gréckokatolíckej charity Prešov a iných charít na Slovensku,
• aktuality zo života katolíckej cirkvi na Slovensku i v zahraničí,
• kazuistiky aj svedectvá klientov,
• informácie z miest, kde je Cesta distribuovaná.
Na mesačníku aktívne pracujú 2 zamestnanci: šéfredaktorka, redaktor a
koordinátor distribúcie. Ročne vydáme 11 čísel s priemerným mesačným
nákladom 5 000 kusov. Rozsah časopisu je 32 strán + farebná obálka. Na
predaji časopisu sa spolupodieľa približne 40 predajcov, ktorí si takýmto
spôsobom privyrábajú na dôstojný život.

CESTA v novom šate

V priebehu roka sme úspešne rozšírili našu distribúciu do krajských
miest Košice a Trnava.
Pripravili sme podmienky pre zmenu časopisu z čiernobieleho formátu
na plnofarebný formát a zmenu dizajnu aj veľkosti Cesty na A4, ktorý
bude k dispozícii od januára 2016.
Spolupodieľali sme sa na predaji nášho časopisu s primátorom mesta
Svidník počas Dňa otvorených dverí Domu svätej Faustíny.

______

„Volám sa Alexander a som distributér časopisu Cesta v nákupnom centre
KAUFLAND. Týmito mojimi slovami by som vám chcel skrátka popísať,
ako takýto deň u mňa prebieha. Skôr než začnem, a to môj deň začína od
7.30 a trvá do 12.30 hod., zvyknem si na mieste, ktoré mám pridelené, urobiť
okolo seba poriadok. Pozbieram papieriky, sáčky alebo prázdne škatule, dám
ich do koša a keď vidím, že je všetko v poriadku, som so sebou spokojný. Aj
zamestnanci Kauflandu a zvlášť pán riaditeľ si pochvaľuje, keď ráno prichádza
do práce a vidí, že je čisto a poriadok. Potom distribuujem časopis. Počas dňa
prejde veľa zákazníkov, ktorí sa pri mne zastavia a nielenže mi prispejú a kúpia
si časopis, ale ma poprosia, že si potrebujú odskočiť na WC, či by som im nedal
pozor na vozík s nákupom. Niekto si pri mne ponechá bicykel alebo psíka. Ja
im vyhoviem, lebo som rád, že mi títo ľudia dôverujú a pomáhajú, a tak sa
im chcem aspoň týmto spôsobom odvďačiť. Chcem sa osobne poďakovať aj
redakcii časopisu Cesta za to, že mi umožnila takúto činnosť vykonávať. Veľmi
si to vážim a ďakujem všetkým.“ (Alexander)

______

Predajca Alexander
Výročná správa 2015
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doplnkové služby

DOBROVOĽNÍCTVO
Aj v roku 2015 boli dobrovoľníci súčasťou charitného tímu, ktorý sa snaží
pomôcť človeku v núdzi. Na pravidelných stretnutiach, ktoré sa konali
na Centre GKCH sme vytvárali plány ako môžeme pomôcť zariadeniam
Gréckokatolíckej charity v Prešove.

Vianočné koledovanie dobrovoľníkov

V roku 2015 navštevovalo stretnutia 7 aktívnych dobrovoľníkov.
Pomáhali pri rôznych administratívnych prácach, boli nápomocní pri
Dobročinnom trhu, kde predávali výrobky klientov GKCH, zapojili sa
do prípravy jarnej a jesennej zbierky na Charitu, zapojili sa do jarného
upratovania na Centre GKCH, pomáhali pri každoročnej Tesco
zbierke, pre klientov ubytovacieho zariadenia Pod Táborom pripravili
krátky divadelný program, taktiež prichystali Vianočné koledovanie,
čím spríjemnili toto obdobie klientom zariadení GKCH v Prešove
a aj klientom zariadenia Dom sv. Kozmu a Damiána. Všetky tieto
aktivity vykonávali dobrovoľne v rámci svojho voľného času, ktorý
venovali práve GKCH.
Práca dobrovoľníkov si vyžaduje chuť pracovať a pomáhať. Aj keď
naša pomoc sa možno zdá byť len malá kvapka v mori, ale opak je
pravdou. Každučký skutok vykonaný pre druhého, dobrovoľne a s
láskou má v dnešnom svete veľký význam. Hádam ten najväčší, lebo
takéto skutky sa dnes už vo svete „nenosia“. A práve preto patrí našim
dobrovoľníkom jedno veľké ďakujem. Za ochotu, ktorú preukázali a
pomohli „len tak“, lebo majú srdce na správnom mieste.
Verím, že naše rady sa v roku 2016 rozšíria. Príde nová generácia
s novými nápadmi a chuťou. Spoločne tak budeme môcť naďalej
vytvárať Božie spoločenstvo a rozširovať 3D rozmer dobrovoľníctva:
Dávať-Dobro-Druhým.

Dobrovoľnícky tím GKCH

KLUB KAHAN
Prešov
Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu (KAHAN) vznikol 1.
júna 2009. Predstavujeme socioterapeutický klub pre abstinujúcich
od návykových látok. Je miestom pre uľahčovanie návratu jedinca
do bežnej spoločnosti spravidla po absolvovaní liečby, pre šírenie
informácii dôležitých pre abstinenciu, emočnej podpory člena klubu
v ťažkostiach, racionálnej konzultácie problémov a miestom šírenia
myšlienok abstinentného spôsobu života.
ORGANIZOVANIE:
• vzdelávacích podujatí,
• tematických prednášok k jednotlivým závislostiam,
• rodinné terapie,
• duchovná podpora (každý 3. štvrtok v mesiaci)
STRETNUTIA:
každý štvrtok
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
na Jarkovej ulici 79, v jedálni Domova nádeje
Vítaní sú aj od rodinní príslušníci, ktorí chcú pochopiť problém závislosti.
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doplnkové služby

HUMANITÁRNY SKLAD SOLIDARITY (HSS)
Prešov
Humanitárny sklad solidarity začal svoje služby poskytovať od 1. augusta 2010 a patrí medzi
doplnkové a iné služby GKCH, ktoré vznikli ako reakcia na potreby ľudí postihnutých
živelnými pohromami, ľudí v núdzi a na doplnenie existujúcich služieb z hľadiska účelnosti
a efektívnosti služby.
HSS poskytuje pomoc rodinám v núdzi so zabezpečením hygienických a dezinfekčných
potrieb, odvlhčovačov, použitého nábytku, kuchynských potrieb, elektrospotrebičov a iné
aj v záujme ochrany životného prostredia. Tiež ide o vytvorený priestor byť darujúci a
obdarovaný v zmysle poslania charity.

Prehľad

2014

2015

1

1

-

1

43

38

Súčasťou nášho pracovného tímu sa počas roka stali aj klienti, ktorí občasne v rámci
pracovnej terapie participovali na prácach pre HSS.

______

„Pozdravujem, chcem sa veľmi pekne poďakovať charite v Prešove, za službu Humanitárneho skladu. Som dôchodkyňa a deti
mám mimo Slovenska. Potrebovala som náhle odviesť nábytok z bytu a nemala som ako. O to lepšie, že som mohla tento môj
nábytok darovať na dobrú vec pre núdznych.” (Agáta, darujúca)

______

DOMÁCA PRAX ŠTUDENTOV
Školiace pracovisko domácej odbornej praxe sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov vysokých škôl a univerzít so
zameraním na humanitné odbory, pre prácu s marginálnymi skupinami prostredníctvom praktických skúseností. Získané
teoretické znalosti aplikujú v praxi, kde pozorujú odborných zamestnancov pri práci a sami pracujú s klientmi v rámci
Resocializačného systému „Cesta k domovu“ a v Dome svätej Anny, Stará Ľubovňa. V roku 2015 svoju prax v našich
zariadeniach absolvovalo 17 študentov v celkovej dĺžke 524 hodín.

394
HODÍN
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A
SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.
Gojdiča
1 študent = 40 hodín praxe

40
HODÍN

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
13 študentov = 394 hodín praxe

60
HODÍN PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Filozofická fakulta
Inštitút edukológie a sociálnej práce
2 študenti = 60 hodín praxe

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
30
1študent = 30 hodín praxe

HODÍN

Výročná správa 2015
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PASTORAČNÁ PRAX BOHOSLOVCOV
V prvej polovici roka 2015 pôsobili v zariadeniach Pod Táborom traja
bohoslovci: Mário Buraľ s pôsobiskom v Pobytových službách, Stanislav Bujda
a Dominik Gromoš v Nízkoprahovom dennom centre. Dominik vystriedal
Miroslava Dargaja, ktorý odišiel z poverenia otca arcibiskupa na prax do Domu
svätého Kozmu a Damiána v Prešove. Mário do pobytových ochotne prešiel
začiatkom roka a dokazoval snahu a schopnosť sa flexibilne prispôsobiť novým
pracovným podmienkam. Dominik a Stanislav tvorili dôležitú súčasť v službách v
CSPS, Pod Táborom 33 v Prešove.
Od septembra 2015 nastúpili na svoju pastoračnú prax Jozef Košč a Peter Fedor. Ich
aklimatizácia bola bezproblémová a už po prvých týždňoch dokazovali schopnosť
pracovať v sociálnych službách s duchovným rozmerom.

Bohoslovci Mário, Stano, Miro
a Dominik (šk. rok 2014/2015)

Všetci uvedení bohoslovci pomáhali pri príjme klientov v NDC, asistencii pri
hygiene a v šatníku, pri sprevádzaní klientov po úradoch a nemocniciach. Taktiež
pravidelne viedli premietanie filmov, viaceré pastoračne a duchovné rozhovory s
klientmi.
Ich pastorácia mala duchovný rozmer pri rozhovoroch s klientmi, pri vedení ranných
modlitieb v pracovnom kolektíve, pravidelnej asistencii a kantorovaní pri liturgiách
a pri duchovných obnovách. Každý rok sa spolupráca s bohoslovcami zlepšuje aj po
pracovnej aj ľudskej stránke.
Charita je veľmi vďačná za pomoc bohoslovcov, sú pevnou súčasťou pracovného
tímu. Tiež je to obrovská skúsenosť aj pre týchto adeptov na kňazstvo, keď spoznávajú
neľahké ľudské osudy, zložité charaktery a ťažké životné situácie. Charita verí, že aj
v budúcich rokoch bude dostatočne množstvo adeptov na kňazstvo a dostanú sa
na prax aj do našich služieb.

______

„Keď som sa dozvedel, že najbližší rok svojej cesty ku kňazstvu strávim v Prešove
na charite, naplnili ma rôzne pocity. Na jednej strane som chcel byť mimo Prešova,
keďže som tu strávil už aj stredoškolské časy. Ale na druhej strane radosť, lebo som
si uvedomil že budem blízko domova a blízko spolubratov o ktorých sa môžem
oprieť, keď by mi bolo ťažko. Mal som aj strach lebo chlapci, ktorí si to tu vyskúšali,
mali rôzne príbehy a skúsenosti. Ale teraz po určitom čase môžem povedať, že áno,
boli aj chvíle kedy som prežíval strach, ale aj chvíle radosti. Boli chvíle kedy som
sa zasmial, ale kedy som aj posmútil, keď som sa rozprával či počúval príbehy a
skúsenosti ľudí, s ktorými sa tu stretávam, či už kolegovia alebo klienti.”
(Peter Fedor)

Bohoslovci Peter a Jozef
(šk. rok 2015/2016)
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„...Košč Jožko, na Charitu, Prešov...“ To boli slová, ktoré mi zarezonovali v ušiach,
nad ktorými som od toho momentu rozmýšľal, aký plán má so mnou Prozreteľnosť
Božia. S prijatím týchto slov som nemal problém. Častejšie som však uvažoval nad
spôsobom, ako prijať akéhokoľvek človeka bez predsudkov, bez odstupu a hlavne
s láskou, lebo takto sa k nám, hriešnym, skláňa náš Dobrotivý Boh. Prešlo pár
týždňov a začal som spoznávať pracovný kolektív, prostredie a hlavne klientov,
ako sa správajú, ako rozmýšľajú, ako prežívajú ten stav, v ktorom sa nachádzajú,
aké majú priority. Odstupom času som bol milo prekvapený, že niektorí klienti
sú schopní aj správne uvažovať, len ostali v živote sami a potrebovali pomoc, a
tú našli až na Gréckokatolíckej Charite. Veľmi oceňujem aj prácu kolegov, ktorí
denne vynakladajú veľa úsilia na spríjemnenie ovzdušia „Charity“. Chcem sa
touto cestou aj poďakovať za možnosť byť tu a čerpať z bohatstva skúseností
práce s ľuďmi.“ (Jozef Košč)

______

vzdelávacie služby

ZAHRANIČNÁ PRAX ŠTUDENTOV
Partnerská inštitúcia: CARITAS – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
OLOMOUC
Obdobie: 28. september - 20. november 2015
Účastníci: Kristýna Pavlíčková a Kateřina Kupková
Výsledky praxe:
Cieľom praxe študentiek cez medzinárodný program Erasmus+
bolo spoznať činnosť Gréckokatolíckej charity Prešov, zamerať sa na
ponuku služieb pre ľudí v núdzi a bez domova a vyskúšať si metódy a
formy práce s klientom.
Študentky vyjadrili spokojnosť s pripraveným programom, mali
možnosť preveriť svoje silné a slabé stránky v praxi, a taktiež spoznať
aj iné inštitúcie sociálneho zamerania, či zúčastniť sa prednášok vo
svojom odbore na Prešovskej univerzite a Ústave sociálnych vied a
zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove.

______

„Tato praxe mi přinesla spoustu zážitků a zkušeností. Jsem moc ráda,
že jsem se rozhodla právě pro praxi na Slovensku a vnímám, že tyto
praxe jsou u studentů mnohdy zbytečně podceňované. Velmi oceňuji
spolupráci se skvělou paní mentorkou, která se mnou velmi dobře
spolupracovala a ochotně pomohla zařídit vše, o co jsem ji prosila.
Dostala jsem se tak do mnoha zařízení na Slovensku a znala jsem
díky tomu více cílových skupin. Nejvíce času jsem trávila v zařízení
pro lidi bez domova – Nocleháren EFFETA, Dom CHARITAS
– domov na půli cesty, v Útulku ARCHA a v Centru Sociálně –
poradenských služeb. Velmi přínosné pro mě byly rozhovory s
klienty v tomto zařízení, vyslechla jsem si spoustu příběhů a naučila
jsem se tak lépe s těmito lidmi komunikovat. Největší přínos vidím
asi v účasti na terapiích v Domove nádeje (resocializační středisko
pro lidi se závislostí). Velmi mě obohatilo sledovat profesionální
přístup terapeutů a vidět, jak se pomocí celého fungujícího systému
mění životy jednotlivců.“ (Kateřina)

Praktikantky Kateřina a Krystína
z Českej republiky

______

Partnerská inštitúcia: UNIVERZITA APLIKOVANÝCH VIED,
LOMZA, POĽSKO
Obdobie: 1. marec - 31. máj 2015
Účastníci: Monika Sarnacka a Pavel Tyborowski
Obdobie: 1. august - 30. september 2015
Účastníci: Pavel Tyborowski a Sebastian Jackowski
Výsledky praxe:
Obe skupiny študentov v rámci medzinárodného programu Erasmus+
vykonávali svoju prax v zariadeniach pre ľudí bez domova, v kríze –
v ambulantných službách Centre sociálno-poradenských služieb v
Prešove ako aj v pobytových službách – Nocľaháreň Effeta, Útulok Archa
a Dom Charitas. Aktívne sa zapájali do pracovnej terapie a ďalších aktivít
pre klientov aj vo svojom voľnom čase. Vyskúšali si prácu s klientom v
poradenskom rozhovore a doprevádzanie na rôzne sociálne inštitúcie v
Prešove.

Pavel a Sebastian z Poľska s našimi
kolegyňami Gabikou, Milkou a Katkou
Praktikantky
a Kateřina
VýročnáKristýna
správa 2015
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PROJEKTY CEZ ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V roku 2015 sme prostredníctvom projektov cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorili pracovné príležitostí pre 51
uchádzačov o zamestnanie.
V rámci aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom bolo získanie praktických skúseností
pre potreby trhu práce, ktorú uchádzač o zamestnanie vykonáva dobrovoľne, sme celkovo prijali 17 dobrovoľníkov. Počas
tejto činnosti dobrovoľníci vykovávali odbornú sociálnu pomoc pri práci s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, mládežou
a seniormi.
Absoventskú prax v zmysle §51 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov absolvovala v GKCH 1 uchádzačka o zamestnanie.
Príspevky na podporu vytvorenia pacovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci národného projektu „Podpora
zamestnávania uchádzačov o zamestnanie – Aktivita č. 2“ a „Šanca na zamestnanie“ umožnilo finančne zastrešiť 7 uchádzačov
o zamestnanie.
Chránené pracoviská, chránená dielňa - v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny podľa § 60 ods. 6 zákona č.
5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme vytvorili
pracovné príležitosti pre 6 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu
mzdových nákladov zamestnancov chránených prácovísk a chranenej dielne.
Dávku v hmotnej núdzi v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov si v zariadeniach GKCH odpracovalo 5 klientov. Išlo prevažne o aktivity sociálného typu a administratívne práce.
Aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopnení
niektorých zákonov ako jednu z foriem nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi si počas roku 2015 na GKCH
odpracovali 13 klienti v pobytovom sociálnom zariadení Pod Táborom. Počas aktivačných prác klienti si zvyšovali svoje
vedomosti, odborné zručností a pracovné návyky.
Vďaka iným aktívnym opatreniam trhu práce našli na GKCH uplatnenie 2 uchádzači o zamestnanie.
Počas uplynulého roku 2015 GKCH aktívne spolupracovala s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v 6 mestách: Prešov,
Bardejov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou. Táto spolupráca umožňuje rast organizácie, a zároveň dáva
možnosť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, aktívne sa zaradiť do pracovného procesu a spoločnosti.
dobrovoľníci = 17 uchádzačov
dávka v hmotnej núdzi = 5 klientov
iné aktívne opatrenia = 2 uchádzači
aktivačný príspevok = 13 klientov

zdravotnej ťažko postihnutí = 6 klientov
„Šanca na zamestnanie“ = 7 uchádzačov
absolvenská prax = 1 uchádzač
Graf znázorňujúci klientov a zamestnancov projektov cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
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ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KÚRENIA V
BUDOVE POBYTOVÝCH SLUŽIEB POD TÁBOROM,
PREŠOV
Darca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Časové obdobie: jún - november 2015
Suma: 10 000 €
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúceho
stavu komplexného vykurovania v celej budove, kde sa poskytujú
sociálne služby: Nocľaháreň EFETA, Útulok Archa a Domov na
polceste – Dom Charitas.
Hlavnou aktivitou bola komplexná rekonštrukcia a modernizácia
vykurovacieho systému, ktorá pozostávala z výmeny 44 ks
vykurovacích panelových telies a plynového kotla. Vďaka schválenej
dotácií sme projekt zrealizovali. Z dlhodobého hľadiska mala
pre nás schválená dotácia mimoriadny význam pre kvalitu
poskytovania sociálnych služieb, udržateľnosť aktivít a činnosti
poskytovaných GKCH. Do budúcnosti naďalej predpokladáme
zníženie ekonomických nákladov na efektívnejšie vykurovanie
objektu, hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami,
čo sa v neposlednom rade odzrkadlí na kvalite poskytovaných
služieb v našom objekte.
--------------------------------------------------------------------

ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK NA
ERGOTERAPIU DOMOVA NA POLCESTE VO
SVIDNÍKU
Darca: RENOVABIS Freising, Nemecko
Časové obdobie: jún - december 2015
Suma: 10 000 €
Vďaka tejto podpore sa nám podarilo zväčšiť jedáleň a presunom
kuchynskej linky a dverí získať menšiu miestnosť na individuálne
práce pre klientky. Upravili sme ústredné kúrenie, vodovod z dôvodu
havarijného stavu, taktiež sme vymenili elektroinštaláciu z hľadiska
bezpečnosti. Prestavali sme kanceláriu poradenstva na prízemí
objektu.
Nezačali sme zatiaľ rekonštrukciu garáže na ergoterapiu, keďže z
hľadiska efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov plánujeme
garáž zbúrať a vytvoriť nový priestor. Spracovali sme projektovú
dokumentáciu a v decembri 2015 sme získali stavebné povolenie Mesta
Svidník. Veríme, že sa podarí začať stavebné práce v priebehu roka 2016
v nadväznosti na ďalšie projektové výzvy.
Kapacitu zariadenia sme rozšírili na 15 miest a zlepšili sa pracovné
podmienky spolupracovníkov, čo malo pozitívny dopad aj na životy
klientov. U všetkých žien sa posilnilo vedomie vlastnej hodnoty. Cez rôzne
terapeutické metódy sa zlepšili ich komunikatívne schopnosti a tvorivé
zručnosti.
Výročná správa 2015
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DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK PRE AMBULATNÉ
SOCIÁLNE SLUŽBY
Darca: MIVA Slovensko, n.f. Bratislava
Časové obdobie: január - december 2015
Suma: 7 000 €
Zakúpené 5 – miestne motorové vozidlo DACIA Dokker slúži na
zabezpečenie nákupov pre klientov, taktiež zdravotnícku službu na ulici
a podľa potreby transport do zdravotníckeho zariadenia, vybavovanie
dokladov a iných administratívnych záležitostí klientov v rôznych
mestách Slovenska, taktiež pre redakciu pouličného mesačníka Cesta
s následným misijným a pastoračným rozmerom, v prípade potreby
pri humanitárnych katastrofách. Doplatok GKCH Prešov bol vo výške
3350 €.
----------------------------------------------------------------------------

ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU
KANALIZÁCIE V RESOCIALIZAČNOM
STREDISKU DOMOV NÁDEJE, PREŠOV
Darca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Časové obdobie: jún - november 2015
Suma: 5 000 €
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia kanalizácie v
resocializačnom stredisku, ktorá už dlhý čas absolútne nevyhovovala
potrebám zariadenia. Neustále bolo potrebné zabezpečovať externú
firmu, aby chybu v kanalizácií odstránili. Potrubie bolo prelomené,
preto sa v tomto mieste zachytávali nečistoty a v krátkom čase sa
kanalizácia upchávala. Vďaka dotácií sa chybu podarilo odstrániť a
kanalizáciu komplexne zrekonštruovať.
---------------------------------------------------------------------------

REHABILITAČNÝ POBYT PRE
8-MESAČNÉHO MATÚŠKA
Darca: Nadácia Pontis (Nadačný fond dm drogérie market)
Časové obdobie: máj - december 2015
Suma: 438 €
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Cieľom projektu bolo pomôcť mladej rodine v ťažkej životnej situácií.
Danka, naša kolegyňa so Sociálného centra v Humennom a jej manžel
Rado sa dnes tešia dieťatku, ktoré je veľkým bojovníkom. Malý Matúško sa
narodil v 6 mesiaci s váhou 420 g. Dieťa malo vážne problémy so zdvíhačom
hlavy, prijímaním stravy a pod., ktoré si vyžadovali individuálny prístup.
Riešením bolo absolvovať 2-týždenný rehabilitačný pobyt v zariadení
TETIS, s.r.o., Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Dunajskej
Lužnej. Vďaka pobytu sa stav dieťaťa zlepšil, preto mladá rodina absolvovala
ďalší rehabilitačný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Martine. Finančná
podpora značne pomohla mladej rodine a pomohla malému Matúškovi
prekonať ťažké obdobie.
Gréckokatolícka charita Prešov

projektový manažment

ZELENÁ ZÓNA - OPTIMISTICKÝ PRIESTOR
PRE ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ
Darca: Nadácia Orange – Grantový program pre optimistov
Časové obdobie: máj - jún 2015
Suma: 200 €

Cieľom projektu bolo:
• úprava terénu - komplexná úprava plochy o rozlohe cca 300 m2,
vyrovnanie, kosenie, vyhrabávanie zvyškov trávy, zbavenie sa veľkých
kameňov,
• výsadba 15 okrasných drevín a stromčekov,
• osadenie drevených lavičiek a stola vyrobených z kusov guľatiny, ktoré
klienti samostatne opracovali a osadili.
Prioritnou myšlienkou projektu bolo prinavrátenie znevýhodnených
klientov k tradičnému domácemu pestovaniu ovocných drevín,
okrasných drevín, kvetov a starostlivosti o zeleň a okolie zariadenia.
Zelená zóna by sa mala stať miestom oddychu, individuálnych
a skupinových rozhovorov, miestom rehabilitácie a obnovy
predchádzajúcich zručností. Znevýhodnení klienti sa často pohybujú
v začarovanom kruhu. Bojujú s vlastnou existenciou, zdravotnými
problémami a hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov.
Vybudovaním takejto zelenej zóny získali pocit užitočnosti,
sebarealizácie a zodpovednosti.
----------------------------------------------------------------------------

VÝROBA
SMÚTOK

DARČEKOV

ODHÁŇA

ICH

Darca: Dobrá krajina cez Nadáciu Pontis
Časové obdobie: január - december 2015
Suma: 59,91 €
Projekt pokračoval od minulého roka. Vyzbierané finančné
prostriedky cez internetový portál www.darca.sk sme použili na
rozvoj pracovnej terapie v zariadení Dom svätej Faustíny vo Svidníku
– nákup materiálu na šitie darčekových predmetov ako sú tašky,
kabelky, bábiky, deky, vankúše a pod.
Pracovná terapia prispieva k rozvoju nových zručností žien a dievčat,
a tým sa im ovárajú väčšie možnosti na trhu práce. Svoje výrobky
ponúkali na festivale „Stop obchodovaniu s ľuďmi“ v Košiciach, počas
Vianočných trhov i Dňa otvorených dverí.
----------------------------------------------------------------------------

PC ZADARMO NA ROZVOJ ZRUČNOSTÍ
Darca: Nadácia Pontis (Accenture nadačný fond)
Časové obdobie: júl 2015
Suma: nepeňažný dar: 8 desktopov a 4 monitory
Primárnym cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej
priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí.
Sekundárny cieľ sa naplnil sprístupnením vzdelávania, zvyšovaním
počítačovej gramotnosti a zabezpečením rovnakých príležitosti aj
znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvorila sa šanca na lepší, kvalitnejší a
hlavne plnohodnotnejší život a pomohla pri ich socializácii.
Výročná správa 2015
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zahraničné oddelenie

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Názov partnera:
STIFTUNG WAGERENHOF USTER
Krajina: Švajčiarsko
Partnerské zariadenie: Dom svätej
Anny
Projekt „Komplexné sociálne služby
pre deti a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“
je financovaný cez Švajčiarsky
finančný mechanizmus v spolupráci s
Úradom vlády SR od roku 2012 vo výške 1 068 tis. Eur.
V roku 2015 sme navštívili nášho zahraničného partnera v čase od 8.
do 13. marca s 5-člennou skupinou a venovali sme sa témam jazdeckej
terapie, prevencie násilia u klientov a marketingu.
V novembri 22. -25. navštívili dvaja zástupcovia Wagerenhofu naše
zariadenie v S. Ľubovni s cieľom prehĺbenia tém, ktoré sme absolvovali
v Usteri. Pripravili sme s nimi rozhovor pre časopis Cesta.
----------------------------------------------------------------------------Názov partnera:
CARITAS SCHWEIZ
Krajina: Švajčiarsko
Partnerské zariadenie: Centrum GKCH Prešov
V rámci spoločného projektu so Spišskou katolíckou charitou „V
dobrých rukách. Opatrovanie cez Caritas v domácom prostredí“
bola v termíne od 4. apríla do 4. júla 2015 vyslaná za GKCH Prešov
ako opatrovateľka do švajčiarskej rodiny Mgr. Jozefína Komárová.
Službu vykonávala kvalitne a zodpovedne.
Rozhodli sme sa však naďalej nepokračovať v spolupráci, keďže
nemáme dostatok vhodných jazykovo pripravených zamestnancov
na túto službu. Zároveň zo strany švajčiarskych rodín je veľmi malý
záujem o službu opatrovateľov – mužov.
-----------------------------------------------------------------------------Názov partnera:
ASSOCIAZIONE ALESSANDRA MARZANO DI PFÄFFIKON
Krajina: Švajčiarsko
Partnerské zariadenie: Dom svätej Faustíny
Asociácia v spolupráci s Katolíckou talianskou misiou v Usteri a pánom
Francom Gattim SJ podporuje od roku 2011 rekonštrukciu objektu domova
na polceste pre ženy v núdzi. V minulom roku sme ich navštívili v marci
priamo vo farskom centre a všetkým účastníkom sme prezentovali naše
doterajšie aktivity i priebeh rekonštrukcie vo Svidníku. Doniesli sme im
ukážky pestrej pracovnej terapie našich šikovných žien.

36

Gréckokatolícka charita Prešov

zahraničné oddelenie

HUMANITÁRNA POMOC
PRE UKRAJINU
Od decembra 2014 do júna 2015 sme zrealizovali za pomoci
rôznych jednotlivcov, farností alebo organizácii viacero
materiálnych a finančných zbierok s cieľom pomôcť ukrajinským
rodinám
v
núdzi
presídleným
z
východnej
Ukrajiny
počas
krízového
vojnového stavu. Vďaka
obrovskej
štedrosti
darcov sme pomohli
sumou 5 571 €. Materiálne
zbierky
trvanlivých
potravín, oblečenia, liekov
a iných potrieb naplnili
1 kamión, 4 dodávky a 4
osobné autá. Pre 20 rodín
matiek s deťmi z okolia
Donecka sme usporiadali
oddychový pobyt v Tatrách.
ČÍM SME
POMÁHALI
Materiálna
zbierka:
oblečenie, deky,
paplóny, posteľná
bielizeň, drogéria
hračky, obuv,
lieky

S KÝM SME POMÁHALI
Individuálni darcovia a
farnosti Gréckokatolíckej
archieparchie;
Nadácia Ekopolis;
Občianske združenie Ester
Javorník z Moravy;
Gréckokatolícky farský
úrad Sobrance, Trhovište,
Stankovce

KOĽKO SME
POMÁHALI

1 kamión
2 dodávky
2 osobné
autá

Otec Krenický pri ranenom vojakovi

S KÝM SME
SPOLUPRACOVALI

KOMU SME POMÁHALI

Ukrajinsko-slovenská
iniciatíva Bratislava;
Košická eparchiálna
charita; Gréckokatolícka
farnosť Prešov – Sekčov;
Ukrajinský konzulát
Prešov

Gréckokatolícka farnosť
Ternopoľ (otec Gunya);
Katechetické centrum
sestier Congregatio Jesu
v Užhorode;
Gréckokatolícka
farnosť Meritopoľ (otec
Krenický); Caritas
Užhorod

Finančná zbierka
pre 70 rodín a
balíčky pre 9
rodín

Koinonia Ján Krstiteľ ;
Otec Pariľák

1 250,00 €

Sestra Štefánia Blichová;
Rád sestier sv. Bazila
Veľkého a spoločníčky

Gréckokatolícka farnosť
Ternopoľ

Verejná finančná
zbierka

Portál Dobrá krajina

1 672,00 €

Otec Peter Krenický

Operácia očí zraneného
vojaka; Gréckokatolícka
farnosť Meritopoľ

Verejná finančná
zbierka
pobyt pre 20 ľudí
v Tatrách

Slovenská katolícka charita;
Úsmev ako dar Košice

2 300,00 €

Patrik Kolesár (Chata
Encián, Skalnaté pleso)

Utečenecké rodiny
z okolia Užhorodu a
Donecka

Finančný dar
zaplatenie obedov

Gréckokatolícka charita
Prešov

49,00 €

Sestra Štefánia Blichová

14 učiteľov z Ternopoľa

Materiálna a
finančná zbierka

Gréckokatolícky farský úrad
Stankovce (otec Ján Lemeš)

2 dodávky
2 osobné
autá
300,00 €

Arcidiecézna charita
Košice; Školy a farnosti;
Misionárske rodiny
Košice

Skauti z Ľvova; Caritas
Užhorod; Caritas Ťjačiv;
Sestry Congregatio Jesu
Užhorod
Výročná správa 2015
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mozaika vzácnych udalostí

MOZAIKA VZÁCNYCH UDALOSTÍ
PÚŤ SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY
2. októbra 2015 do Ľutiny, najväčšieho mariánskeho pútnického
miesta gréckokatolíkov na Slovensku, smerovali kroky zamestnancov,
klientov a podporovateľov jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych
charít. Šiesteho ročníka Spoločnej púte Slovenskej katolíckej charity sa
zúčastnilo vyše 700 pútnikov. Po prvýkrát sme Púť charít organizačne
zastrešili my v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.

Požehnanie počas archijerejskej svätej
liturgii na Púti charít

Po modlitbe svätého ruženca, ktorým sa program Púte charít otvoril,
nasledovala slávnostná archijerejská svätá liturgia sprevádzaná
mužským speváckym Zborom svätého Romana Sladkopevca. Hlavným
celebrantom bol vladyka Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup
prešovskej archieparchie a Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
a prezident Slovenskej katolíckej charity.
Napoludnie začalo oceňovanie zamestnancov charít v pásme Mosty
vďaky. Za našu charitu boli ocenení: Mgr. Helena Paňková (vedúca Domu
svätej Faustíny) a doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD. (supervízor GKCH).
Obednú prestávku si mohli pútnici vyplniť prehliadkou miniskanzenu
drevených kostolíkov, možnosťou svätej spovede i načerpania vody na
Ľutinskej hore. Spoločná púť charít sa slávnostne ukončila modlitbou
Korunky k Božiemu milosrdenstvu a Akatistom požehnania rodín na
Ľutinskej hore.
Vzájomná podpora, inšpirácia, prehĺbenie vzťahov a spoločná
duchovná posila boli hlavnou náplňou Púte charít. K dokonalej
atmosfére prispelo aj slnečné počasie a rekordný počet zamestnancov
a sympatizantov Slovenskej katolíckej charity, ktorý presiahol
očakávaných 700 pútnikov. „Najkrajším posolstvom boli spontánne
pozitívne ohlasy a dobré podnety od riaditeľov, zamestnancov aj klientov
jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych charít. „Touto cestou chcem
vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zorganizovaniu spoločnej púte,“ dodal riaditeľ Gréckokatolíckej
charity Prešov PhDr. Peter Valiček.

DUCHOVNÁ OBNOVA

25. marca sa v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku konala duchovná
obnova pre zamestnancov a priateľov GKCH. Po svätej liturgii si
pre nás pripravila prednášku sestra Klareta z Nižného Hrušova a
zakončila ju modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Počas
obnovy bola pre všetkých možnosť svätej spovede.

ŠPORTOVÝ DEŇ

Kolegyňa Helena Paňková ocenená za
GKCH na Púti charít
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14. mája si všetci zamestnanci zmerali svoje sily a podporili
tímového ducha počas Športového dňa. Ten sa realizoval v Centre
pre rodinu Sigord. Na úvod sme načerpali duchovnej sily svätou
liturgiou, po ktorej zamestnanci vytvorili tímy. Výsledkom 6
vzájomných turnajov bolo víťazstvo družstva Púpavky.

mozaika vzácnych udalostí

VÝLET ZAMESTNANCOV S RODINAMI

14. august bol spestrením pre zamestnancov a ich rodiny turistickým
výletom na Štrbské pleso. V Poprade v Gréckokatolíckom chráme
svätého Petra a Pavla celebroval svätú liturgiu otec Miroslav Bartoš.
Každý podľa svojich možností si vybral turistický program: Štrbské
pleso, cesta lanovkou na Hrebienok, prípadne túru k vodopádu Skok.

PÚŤ ZAMESTNANCOV GKCH

4. septembra putovali zamestnanci GKCH na horu Zvir v
Litmanovej. Cestu na horu spoločne strávili modlitbou krížovej
cesty. Katechézu otca Radovana Kuzmiaka vystriedala svätá
liturgia. Možnosť načerpania si vody z prameňa a možnosť svätej
spovede boli súčasťou popoludňajšieho programu. Záverečnou
bodkou bola modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Výlet zamestnancov s rodinami
vo Vysokých Tatrách

20. septembra v Bratislave vyvrcholil program druhého ročníka
Národného pochodu za život s mottom „Radosť zo života”.
Naši zamestnanci svojou účasťou podporili kľúčové myšlienky
sprievodného pochodu. Zamestnanci vyrazili v skorých ranných
hodinách, aby sa o 11.00 hodine zúčastnili svätej liturgiie s
Mons. Jánom Babjakom SJ. Program pokračoval na Námestí
SNP hudobným programom a po príhovoroch hostí a zástupcov
cirkví bol samotný pochod odštartovaný. Viac ako 70 000
účastníkov, spoločne s nami povedali áno ochrane ľudského
života.

POTRAVINOVÁ ZBIERKA
SPOLOČNOSTI TESCO STORES SR

GKCH sa už po tretíkrát zapojila do celoslovenskej Potravinovej
zbierky, ktorú organizovala spoločnosť Tesco Stores SR. V
priebehu šiestich dní, od 16. do 21. novembra vyzbierali naši
zamestnanci, dobrovoľníci a klienti zariadení GKCH trvanlivé
potraviny a drogériu, ktoré spolu vážili 3270,43 kg a mali
hodnotu 3 934,63 €. Okrem odovzdaných výrobkov ste prispeli aj
finančne, a to vo výške 558 €. Košíky sa zapĺňali v hypermarketoch
a supermarketoch v mestách Prešov, Humenné, Svidník, Vranov
nad Topľou a v Starej Ľubovni.

GKCH na Národnom pochode za život

VIANOČNÉ STRETNUTIE

8. decembra na Vianočnom stretnutí zamestnancov a priateľov
GKCH sme spoločne zosumarizovali celý kalendárny rok. V
Gréckokatolíckom kňažskom seminári blahoslaveného Petra Pavla
Gojdiča v Prešove sme svätou liturgiou poďakovali za všetky výzvy
roka. Nasledovala prednáška sestry Štefánie Blichovej na tému Rok
zasväteného života. Súčasťou zhodnotenia činností GKCH v roku 2015
bolo aj ocenenie zamestnancov. Tohto roku boli za svoj niekoľkoročný
prínos ocenení Marta Tokarčíková (Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa)
Ľubomír Tóth (Humanitárny sklad solidarity, Prešov). Poďakovanie
získali aj podporovatelia a podnikatelia, ktorí nám pomáhajú. Ďakovný
list za profesionálny prístup, dlhoročnú spoluprácu v prospech klientov
a zamestnancov GKCH získali: Ing. Viliam Čech, Ing. František Jaš, CSc,
Ing. Jozef Polák a Miroslav Vrábeľ.

Vianočné stretnutie
Výročná správa 2015
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supervízia

SUPERVÍZIA
SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA
PROFESIONALITY PRACOVNÍKOV GKCH
Supervízia ako metóda neustáleho zvyšovania profesionálnej kompetencie pracovníkov v pomáhajúcich profesiách,
skvalitňovania odborných postupov pri práci s klientmi, ktorí sú tak chránení pred nevhodne používanými intervenciami,
pracuje s reflexiami a sebareflexiami pracovníkov s cieľom skvalitnenia vlastného prístupu ku klientom a svojmu pracovnému
prostrediu.
V súčasnosti je v Gréckokatolíckej charite chápaná a prijímaná, ako status profesie nie len sociálneho pracovníka, ale zahŕňa
v sebe integráciu osobných vlastností každého pracovníka, ktorý je zamestnancom, v ktorom sú poskytované sociálne služby,
a taktiež schopnosti tvorby vzťahov a tímovej spolupráce.
Rozsah supervízie v roku 2015 vyplýval z nastavovania a systematizácie spoločnosti. Supervízia tak smerovala k zvyšovaniu
sociálnych zručnosti supervidovaných, nakoľko je rozvojová, má vzdelávací a posilňovací charakter, ale tiež môže hľadať
problémy a riešiť ich v konkrétnych prípadoch. Umožňuje pracovníkom pochopiť vzájomné súvislosti problému, na ktorého
riešení sa podieľajú všetci členovia tímu. Tvorba tímu spočíva v posilňovaní vzájomných vzťahov, na ktoré v supervízii
uplatňujeme metódy sochovania, brainstormingu, imaginárnou vizualizáciou, analógovým neverbálnym zobrazovaním,
flexibilnou korektúrou, kritériami hierarchického usporiadania v
organizácii, kvantifikácie aspektov problému v tíme, dištancovanie
a paradoxy práce v skupine a v tíme.
Supervízia obsahuje výraznú zložku podpory, nezraňuje, podporuje
a reflektuje prácu zamestnanca zameraním na obsah, teda problém,
alebo na vzťah či na proces odohrávajúci sa medzi supervidovaným a
jeho klientom alebo medzi supervízorom a supervidovaným. Vytvára
predpoklady a podmienky na profesionálny rozvoj, vzdelanosť a
odbornosť rastu zamestnancov v pomáhajúcich profesiách.
Cieľom supervízie v organizačných zložkách zriadených
Gréckokatolíckou charitou ich profesionalizácia organizácií, ktorá je
dlhodobo vnímaná na verejnosti tak, ako jej samotné poslanie podľa
stanov Gréckokatolíckej charity Prešov - Napĺňanie evanjeliového
prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Evanjeliové posolstvo šíriť a konať v konkrétnych aktivitách služby tým
najbiednejším aj s pomocou tých, ktorí už reformujú svoje zmýšľanie
a nesprávajú sa k chudobným ako boháč z Ježišovho podobenstva je
dobročinnosť, praktická láska k blížnemu v kresťanskom zmysle.
Pomáhajúci profesionáli sa pri výkone svojej práce takmer denne
stretávajú so situáciami, ktoré sú pre nich náročné, vyvolávajú v nich
pocity obáv, otázok, či poskytli dostatočnú starostlivosť, ako ich pomoc
vnímal prijímateľ sociálnej služby, preto zameranie na zamestnancov
organizácií, ktoré zabezpečujú supervízne služby je opodstatnený. Priame
zvládanie záťažových situácií má úmerný dopad na klienta. Spokojný
pracovník dáva najlepší predpoklad preto, aby bol spokojný klient.
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
					
supervízorka GKCH
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PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV
FINANČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA V ROKU 2015:
NÁKLADY

v€

ZDROJE

v€

spotreba materiálu

119 825

príjmy z predaja služieb

218 420

spotreba energie

58 364

dary fyzických a právnických osôb

64 262

opravy a udržiavanie

21 994

zbierky v chármoch

30 533

služby

72 066

výnosy z nájmu majetku

0

mzdové náklady

575 185

ostatné výnosy

1 877

zákonné sociálne a zdravotné
poistenie

195 882

príspevky z 2% dane

26 282

zákonné sociálne náklady

38 622

dotácie z PSK

413 138

dane a poplatky

8 147

dotácie miest a obcí

41 576

finančné náklady

261

príspevky z UPSVaR

25 163

ostatné náklady

12 976

MPSVaR SR

84 838

odpisy DHM

44 851

Úrad vlády SR - ŠFM

190 858

poskytnuté príspevky iným
účtovným jednot.

906

národný projekt KC

45 547

SPOLU

1 149 079

SPOLU

1 142 494

ROZDIEL: strata - 6 585 €
FINANČNÝ PREHĽAD O STAVE MAJETKU GKCH PREŠOV:
POLOŽKA

STAV K 1.1.2015
V€

spolu majetok

845 163

neobežný majetok

PRÍRASTKY

ÚBYTKY

STAV K
31.12.2015 V €
1 062 945

495 265

363 077

188 099

670 243

- dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

- dlhodobý hmotný majetok

495 265

363 077

188 099

670 243

- dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

obežný majetok
- zásoby

579

443

- pohľadávky

102 303

100 464

- finančné účty

235 830

272 866

časové rozlíšenie

11 186

18 928

spolu imanie a záväzky

358 673

352 070

vlastné imanie

362 317

362 317

- základné imanie

362 317

362 317

- fondy a výsledok

- 3 644

- 10 247

cudzie zdroje

82 388

71 092

- rezervy

11 866

71 092

- záväzky

70 522

67 873

- bankové pôžičky
časové rozlíšenie

0

0

400 401

639 782
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FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA SLUŽIEB

NÁKLADY V
EURÁCH
ROK 2014

NÁKLADY V
EURÁCH
ROK 2015

EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ
NÁKLADY
NA 1 KLIENTA

Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Humenné

18 479

11 009

25

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Svidník

10 398

11 073

63

Nocľaháreň Effeta Prešov

19 495

19 800

1 650

Útulok Archa Prešov

115 870

127 135

1842

Nízkoprahové denné centrum Prešov

37 035

47 654

1 986

Domov na polceste Dom Charitas Prešov

73 258

67 710

2 819

Domov na polceste Domov nádeje Prešov

3 545

2 122

2 122

Domov na polceste Dom sv. Faustíny Svidník

30 640

44 318

3 089

Denný stacionár Dom sv. Simeona Sačurov

27 864

47 886

2 655

Denný stacionár Dom sv. Júdu Tadeáša Humenné

6 995

37 305

3 106

Domov sociálnych služieb Dom sv. Anny Stará
Ľubovňa

94 430

83 725

5 233

Rehabilitačné stredisko Dom sv. Anny Stará Ľubovňa

32 321

28 687

4 098

Zákon 305/2005 o sociálno - právnej ochrane detí a sociálnej kurately
Sociálne centrum Prešov

22 815

22 401

110

Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov

142 383

145 156

6 912

106 480

-

Zdravotnícke služby zákon č. 277/1994 Z. z.
ADOS Charitas Prešov, miesto výkonu Prešov a
Snina

90 725

Iné služby a projekty
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Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov

36 510

462 224

-

Redakcia mesačníka Cesta

32 379

25 522

-

Chránená dielňa Stará Ľubovňa

1 362

4 105

-

Humanitárny sklad solidarity Prešov

4 549

1 613

-

Pracovná terapia klientov RS CKD

22 973

30 427

-

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

1 246

1 093

-

Chránené pracoviská cez Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny

8 377

8 928

-

Klub KAHAN Prešov

1 403

1 216

-

Komunitné centrum Prešov

4 302

44 495

-

Projekt v Starej Ľubovni cez Švajčiarsky finančný
mechanizmus

172 718

187 495

-

Gréckokatolícka charita Prešov
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PREHĽAD ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH
PROTOPRESBYTERIÁTY

JAR 2014

JESEŇ 2014

JAR 2015

JESEŇ 2015

Prešov

2 134,67

2 001,99

2 283,57

2 292,65

Bardejov

871,97

1 140,19

1 071,32

1 037,43

Hrabské

327,08

342,70

397,20

485,44

Sabinov

806,50

800,38

979,83

1 080,12

Medzilaborce

642,50

580,82

652,94

536,42

Snina

581,43

710,85

850,35

703,66

Stará Ľubovňa

1 245,00

1 714,39

1 769,06

1 766,65

Stropkov

613,87

853,53

1 057,16

883,22

Svidník

1 077,37

906,07

966,91

989,97

Humenné

654,95

686,72

845,69

786,38

Vranov nad Topľou - Čemerné

1 067,39

1 034,28

1 167,21

1 193,51

Vranov nad Topľou - mesto

807,08

956,86

1 055,28

909,08

Poprad

722,98

773,81

1 083,83

722,04

Prešovská archieparchia

11 552,79

12 502,59

14 277,95

13 570,89

Žilina

161,00

182,10

175,00

213,50

Banská Bystrica

281,30

330,37

430,90

229,80

Nitra - Trenčín

117,70

78,20

119,65

122,00

Bratislava - Trnava

607,00

1 260,00

744,00

649,12

Bratislavská eparchia

1 167,00

1 850,67

1 469,55

1 214,42

neurčené zbierky *

504,80

15,00

97,60

211,32

SPOLU

13 224,37

14 368,26

15 747,50

14 785,31

* na výpise z bankového účtu nebolo možné identifikovať farnosť

PERSONÁLNE ÚDAJE
PERSONÁLNE UKAZOVATELE

ROK 2014

ROK 2015

MUŽI
(ROK 2015)

ŽENY
(ROK 2015)

priemerný počet zamestnancov vo fyzických
osobách

72

82

33

49

priemerný počet zamestnancov prepočítaný

65

78

28

50

počet zamestnancov so zdravotným postihnutím

12

15

3

12

počet zamestnancov v pracovnom pomere ku 31. 12.

71

81

28

53

počet prijatých zamestnancov

15

27

10

17

počet zamestnancov s ukončeným pracovným
pomerom

9

15

5

10

počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti

28

30

11

19
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Vaša pomoc

VY NÁM - MY VÁM
Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky
tým, ktorý to naozaj potrebujú. Pomôžete nám modlitbou, materiálnou pomocou alebo finančne:
OSOBNE NA CENTRE GKCH
...
POŠTOVOU POUKÁŽKOU TYPU U
...
INTERNET BANKINGOM
...
INTERNETOVÝM PORTÁLOM
(www.ludialudom.sk; www.dakujeme.sk)

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525
NÁZOV A ADRESA PRÍJEMCU:
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov
VARIABILNÝ SYMBOL:
(ak chcete podporiť konkrétne zariadenie alebo cieľovú skupiny, vyberte si zo zoznamu)
5010 ... ADOS.......... chorí a opustení v domácnostiach
3040 ... DsA..............deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením
8040 ... DsF............... ženy v núdzi
3070 ... DsJT............. mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením
3090 ... DsS...............seniori
3020 ... DON............osoby závislé od návykových látok
2012 ... NDC............ ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti
3010 ... UTA.............ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti
1020 ... HSS...............jednotlivci a rodiny v núdzi a postihnutí živelnými pohromami

PRAVÁ POMOC. PRAVÝ ČAS. PRÁVE TERAZ.

SOCIÁLNE
SLUŽBY

ZDRAVOTNÍCKE
SLUŽBY

VZDELÁVACIE
SLUŽBY

DOPLNKOVÉ
SLUŽBY

Bližšie informácie o možnostiach podpory a členstva
v Klube priateľov Gréckokatolíckej charity Prešov nájdete na našej webovej stránke:
www.gkcharita-po.sk.
ZA VAŠU ŠTEDROSŤ VRÚCNE ĎAKUJEME.
Výročná správa 2015
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poďakovanie

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE, PARTNERI A DOBRODINCI
Vrúcne ďakujeme všetkým partnerským organizáciam, sponzorom, dobrodincom a darcom, ktorí v roku 2015 pomohli
Gréckokatolíckej charite Prešov finančnou pomocou, materiálnym darom, nezištnou výpomocou alebo iným spôsobom.
Veľmi si vážime Vašu pomoc, ochotu, ústretovosť a dôveru, ktorú vkladáte do našich rúk. Aj prostredníctvom Vás sme mohli
podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.
Associazione Alessandra Marzano Pfäffikon
Bratislavská eparchia
BTA SR, s.r.o. - zateplená metráž, Prešov
Centrum právnej pomoci Svidník
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Prešov
Ekologické služby – Anna Krisčtanová, s.r.o., Petrovce
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove
FECUPRAL, spo. s.r.o. – odpadové hospodárstvo, Veľký Šariš
Geodézia O.M., s.r.o. – Ing. Oľga Mlynarčíková, Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného P. P. Gojdiča Stará
Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci Stará
Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Gréckokatolícky farský úrad Snina
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto
Inštitút práce, s.r.o., Pušovce
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Katolícka talianska misia Uster
Konferencia biskupov Slovenska, Bratislava
Košická eparchia
KOVSMOL s.r.o., Prešov
MED-ART, spol. s.r.o., Závod 03 Prešov
Merkury Market Slovakia s.r.o., Prešov
Mesto Humenné
Mesto Prešov
Mestská polícia Prešov
Mestský úrad Humenné
Mestský úrad Prešov
Mestský úrad Snina
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Mestský úrad Svidník
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MUDr. Eva Svrčková, Stará Ľubovňa
MUDr. Sergius Stramba, Svidník
Nadácia Pontis, Bratislava
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Sobrance
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Obecný úrad Cabov
Obecný úrad Čirč
Obecný úrad Davidov
Obecný úrad Dlhé Klčovo
Obecný úrad Ďurková
Obecný úrad Haligovce
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Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Hromoš
Obecný úrad Chmeľnica
Obecný úrad Jarabina
Obecný úrad Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamienka
Obecný úrad Litmanová
Obecný úrad Ľubotín
Obecný úrad Malý Lipník
Obecný úrad Matysová
Obecný úrad Mníšek nad Popradom Údol
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Orlov
Obecný úrad Plaveč
Obecný úrad Plavnica
Obecný úrad Podolínec
Obecný úrad Sačurov
Obecný úrad Sečovská Polianka
Obecný úrad Šambron
Obecný úrad Šarišské Jastrabie
Obecný úrad Veľká Lesná
Obecný úrad Vyšné Ružbachy
Odbor zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
OZ No a čo?, Stará Ľubovňa
OZ Podaj ďalej, Prešov
pán D. Jacko
pán E. Hnatic
pán E. Ryník
pán F. Bača
pán F. Odelga
pán J. Kruško
pán J. Ladányi
pán J. Nemčík
pán J. Novák
pán Ľ. Forandeľ
pán M. Karoli
pán M. Kobera
pán M. Kopač
pán M. Kopko
pán M. Macurák
pán M. Roman
pán M. Varga
pán M. Vrábeľ
pán O. Ondrík
pán P. Adam

poďakovanie

pán P. Gajdoš
pán P. Onofrej
pani A. Federová
pani B. Končeková
pani Bilanovičová
pani E. Eder
pani I. Krusková
pani I. Pavlíčková
pani J. Antolová
pani J. Bujňáková
pani J. Komárová
pani K. Folvarčiková
pani K. Kutková
pani K. Pavlíčková
pani Kraviarová
pani M. Adamišinová
pani M. Bereščáková
pani M. Kavčáková
pani S. Horváthová
pani V. Bojnová
PhDr. Mária Jancurová, Stará Ľubovňa
Počítače a Programovanie, s.r.o., Žilina
Potravinová banka Slovenska, Mgr. Marko Urdzik
Prešovská archieparchia
Prešovská univerzita v Prešove
Prešovský Večerník
Psychiatrická ambulancia Korba Rastislav, MUDr.
Regionálne centrum hodnotenia sústavného vzdelávania
Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Rehoľa Františkánov, Prešov
Renojava, s.r.o., Prešov
Revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní

Rímskokatolícka farnosť Svidník
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa
rodina Jurčišinová, Prešov
Slovenská katolícka charita, Bratislava a jednotlivé diecézne
a arcidiecézne charity
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava
Slovenský Červený kríž, Bratislava
Sociálna poisťovňa Svidník
SOCIÁLNY PREŠOV, o.z., Prešov
Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
STATIC STUDIO, s.r.o.
Súkromná ambulancia klinickej psychológie - Mgr. Alena
Birčáková, Stará Ľubovňa
Súkromná základná umelecká škola Stará Ľubovňa
Synapsia Prešov
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Prešov
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Svidník
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Prešov
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Úrad vlády SR, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Prešov
Vysoká škola zdravotníctvo a sociálnej práce sv. Alžbety,
Bratislava
Wagerenhof Uster, Švajčiarsko
WellGiving, o.z., Bratislava
Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
Zdravita, o.z., Bratislava

NAŠA VĎAKA PATRÍ TÝMTO FIRMÁM:

Výročná správa 2015

47

48

Gréckokatolícka charita Prešov

CENTRUM GKCH, Prešov
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS, Prešov
CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB, Prešov
POBYTOVÉ ZARIADENIA POD TÁBOROM, Prešov
RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO DOMOV NÁDEJE, Prešov
DOMÁCA I ZAHRANIČNÁ PRAX ŠTUDENTOV

.....................................

......................

DOM SVÄTEJ ANNY, Stará Ľubovňa

DOM SVÄTÉHO SIMEONA, Sačurov

........................

DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA,
Humenné

..........................

......................

AGENTÚRA DOMÁCEJ
OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS,
miesto výkonu: Snina

DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY, Svidník

.....................

mapa zariadení a služieb GKCH

ADRESÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY PREŠOV
CENTRUM GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY PREŠOV
Hlavná 2, 080 01 Prešov
PhDr. Peter Valiček
051 77 23 970
gkcharita@gkcharita-po.sk
DOM SVÄTEJ ANNY
Domov sociálnych služieb; Rehabilitačné stredisko;
Služba včasnej intervencie
Štúrová 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Bc. Monika Markovičová
052 23 88 304
domsvanny@gkcharita-po.sk
DOM SVÄTEJ ANNY
Chránená dielňa; Zariadenie podporovaného bývania
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Miriam Šugereková
052 43 22 196
pz@gkcharita-po.sk
DOM SVÄTÉHO SIMEONA
Denný stacionár
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
Mgr. Silvia Madarová
057 44 32 195
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA
Denný stacionár
Štefánikova 1526/29, 066 01 Humenné
Mgr. Dominika Ficová
057 77 56 993
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk
SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
Sociálne centrum
Štefánikova 1526/29, 066 01 Humenné
Mgr. Danka Pavlíková
057 77 56 993
sc.humenne@gkcharita-po.sk
SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
Sociálne centrum
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Mgr. Helena Paňková
054 75 24 093
sc.svidnik@gkcharita-po.sk
DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY
Domov na polceste
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Mgr. Helena Paňková
054 75 24 093
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk

adresár

CENTRUM SOCIÁLNO - PORADENSKÝCH SLUŽIEB
Nízkoprahové denné centrum; Komunitné centrum
Sociálne centrum Prešov
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Mgr. Peter Kyslan
051 77 23 752
ndc.presov@gkcharita-po.sk
POBYTOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA
Nocľaháreň Effeta; Útulok Archa; Dom Charitas
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
051 77 21 697
utulok@gkcharita-po.sk
DOMOV NÁDEJE
Resocializačné stredisko; Domov na polceste
Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek
051 77 23 709
domovnadeje@gkcharita-po.sk
REDAKCIA ČASOPISU CESTA
Mesačník Cesta
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Mgr. Denisa Považanová
051 75 81 138
casopis.cesta@gkcharita-po.sk
KLUB KAHAN
Klub abstinentov
Jarková 79, 080 01 Prešov
Marek Barabas
051 77 23 709
klubkahan@gkcharita-po.sk
HUMANITÁRNY SKLAD SOLIDARITY
Československej armády 29, 080 01 Prešov
Ľubomír Tóth
0903 982 508
sc.presov@gkcharita-po.sk
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS PREŠOV
Miesto výkonu: Hlavná 2, 080 01 Prešov
PhDr. Dagmar Chanáthová
0904 738 532
ados.presov@gkcharita-po.sk
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS PREŠOV
Miesto výkonu: Budovateľská 9, 069 01 Snina
Bc. Helena Halaganová
0904 738 534
ados.snina@gkcharita-po.sk
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sme tu pre Vás 25 rokov

Gréckokatolícka charita Prešov si v kalendárnom roku 2016 pripomína
25. výročie obnovenia svojej činnosti.
Pridajte sa k nám a spoločne s nami oslávte 25 rokov napĺňania nášho poslania.
5. APRÍL - Deň otvorených dverí Dom svätej Faustíny, Svidník
21. MÁJ - Púť zamestnancov a priateľov GKCH, Krakov
JÚN - Deň otvorených dverí Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa
9. SEPTEMBER - Púť zamestnancov a priateľov GKCH, Litmanová
OKTÓBER - Deň chudoby, Centrum sociálno-poradenských služieb, Prešov
16. OKTÓBER - Galakoncert Podaj pomocnú ruku, PKO Prešov
19. OKTÓBER - Deň otvorených dverí Dom svätého Simeona, Sačurov
28. OKTÓBER - Deň otvorených dverí Dom svätého Júdu Tadeáša, Humenné
10. NOVEMBER - Odpustová slávnosť na Centre GKCH, Prešov
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Gréckokatolícka charita Prešov

„Ale charitatívna láska je ešte opravdivejšia a efektívnejšia, keď sa žije v spoločenstve.
Spoločenstvo svedčí o tom, že charitatívna láska neznamená len pomáhať druhým, ale je
to dimenzia, ktorá preniká celým životom a odstraňuje všetky prekážky, ktoré nám bránia
stretnutiu. Charita je intímnym životom Cirkvi a prejavuje sa v cirkevnom spoločenstve.“
Pápež František pri 5. výročí zemetrasenia na Haiti, 1. 10. 2015

