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BOH SI NÁS CHCE NEUSTÁLE
POUŽÍVAŤ PRE BUDOVANIE JEHO
KRÁĽOVSTVA UŽ TU NA ZEMI
Christos voskrese!
Milí zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov,
spolupracovníci a podporovatelia!
Som úprimne rád, že v uplynulom roku mohli rôzne miesta
na Slovensku zažívať dotyk Božej dobroty a starostlivosti
práve prostredníctvom služieb našej Gréckokatolíckej
charity. Samozrejme tieto úspechy si nemôžeme dovoliť
pripisovať vlastným schopnostiam a silám. Je to Boží dar.
Boh si nás chce neustále používať pre budovanie Jeho
Kráľovstva už tu na zemi. To je dôvod, prečo Gréckokatolícka
charita nie je len sociálnou charitatívnou organizáciou. Je
a má byť v prvom rade nástrojom v Božích rukách.

Buďme neustále k dispozícii Božej
dobrote a nebojme sa byť naplno
nástrojom v Jeho rukách v konaní
každého dobra.

Pápež František vo svojej najnovšej apoštolskej exhortácii
Gaudete et exultate (Radujte sa a jasajte!) píše o
posvätnosti života, nielen toho ešte nenarodeného,
ale aj života chudobných, zraniteľných, trpiacich,
opustených a zraniteľných nevládnych starších, ktorí sú
vystavení takzvanej skrytej eutanázii (porov. 101). Tieto
slová Svätého Otca môžu a majú byť pre nás nielen
povzbudením, ale aj výzvou a to nielen pri reflexii nad tým
čo bolo, ale majú sa stať základom pre ďalšie smerovanie
a víziu Gréckokatolíckej charity.
Prajem Vám všetkým radosť z ohlasovania
zmŕtvychvstalého Krista tým najbiednejším, aby skrze
stretnutie s Vami, zamestnancami, spolupracovníkmi,
či sympatizantmi Gréckokatolíckej charity Prešov mohli
prežiť stretnutie so živým vzkrieseným Ježišom Kristom.
Buďme neustále k dispozícii Božej dobrote a nebojme sa
byť naplno nástrojom v Jeho rukách v konaní každého
dobra.
K tomu Vám zo srdca udeľujem archijerejské požehnanie.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
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BOL TO ROK NÁDHERNÝ
A NEOPAKOVATEĽNÝ
Milí čitatelia, drahí naši priatelia a podporovatelia,
je za nami rok 2017. Môžem povedať, že to bol rok
nádherný a neopakovateľný, plný úspechov, radosti, ale i
niektorých nesplnených prianí, ktoré sa zrealizujú možno
neskôr. Snažili sme sa počas neho o to, aby sme s láskou a
odbornosťou slúžili chudobným, opusteným a núdznym.
Rok 2017 bol nato veľmi dobrou príležitosťou sám o sebe,
ale aj tým, že v ňom sv. otec František po prvýkrát vyhlásil
19. november za Svetový Deň chudobných. Sám k tomu
okrem iného povedal: „Tento nový svetový deň nech sa
stane silným apelom na naše svedomie ako veriacich, aby
v nás vzrástlo presvedčenie, že ak sa delíme s chudobnými,
umožní nám to hlbšie pochopiť pravdu evanjelia. Chudobní
nie sú problémom: sú zdrojom, z ktorého máme čerpať,
aby sme vedeli prijať a prežívať podstatu evanjelia“.

Sme vďační vám, naši darcovia a
podporovatelia, že stojíte pri nás.
Ďakujeme vám všetkým za vašu
duchovnú, materiálnu a finančnú
podporu, nech vám ju dobrotivý
Pán stonásobne vynahradí.

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH

V uplynulom roku sme si pripomenuli 70. výročie
založenia našej Charity otcom bl. biskupom Petrom
Pavlom Gojdičom a oslávili ho 9. novembra spoločnou
svätou liturgiou s vladykom Jánom Babjakom, prešovským
arcibiskupom a metropolitom v kaplnke na Centre Charity.
Program pokračoval besedou v literárnej kaviarni Viola.
Opätovne sme začali s rozvojom farských charít v
archieparchii. Pilotný projekt prebieha s dobrovoľníčkou
Jozefínou Komárovou, koordinátorkou farských charít v
úzkej spolupráci s duchovným správcom farnosti Okružná,
otcom Mariánom Feckaničom a s podporou vedenia obce.
Cieľom je podnietiť k spolupráci, a tým skvalitniť život
všetkých farníkov aj obyvateľov obce.
V minulom roku Národná rada SR schválila novelu
zákona o sociálnych službách, ktorý upravuje rámec ich
poskytovania. Očakávali sme zrovnoprávnenie verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, väčšiu
právnu istotu pre slušných poskytovateľov, ale i viac
finančných zdrojov, ktoré už nevyhnutne potrebujeme pre
vytvorenie dôstojných podmienok svojim zamestnancom.
Opak je však pravdou a pre nás priniesla i podstatne viac
administratívnej záťaže. Preto sa ako veľmi dôležitá javí
potreba hľadania nových finančných zdrojov, ktoré by
sme si vedeli sami zabezpečiť svojou činnosťou.
Podrobnejšie informácie sa dozviete na ďalších stránkach
tejto výročnej správy. Tak Vám prajem príjemné čítanie.
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V CHARITE MÁME POSLANIE
SLÚŽIŤ S LÁSKOU A OBETAVOSŤOU
Jedného dňa istý robotník z fabriky prišiel k farárovi a
otvorene mu povedal: „Pán farár, keby som bol stretol
kňaza na ulici pred dvanástimi rokmi, bol by som ho
zastrelil. Na našom pracovisku istá žena dostala podivnú
chorobu. Nik sa jej nechcel ujať. Bolo si treba zapchať
nos a ústa. Odrazu prišla akási mníška a venovala sa jej
ako mama vlastnému dieťaťu. Pomyslel som si. Tu musí
ísť o čosi viac, ako o zárobok. Teraz viem, že je to láska k
blížnemu, ktorá ju motivovala. A tak som sa rozhodol, že
dám aj svoje osemročné dieťa pokrstiť a nebudem brániť
manželke ísť do kostola. Aj ja tam budem chodiť a začnem
žiť ako kresťan.“

Je veľkým požehnaním pre charitu
kňaz, ktorý v charite slávi sväté
liturgie, modlí sa za terapeutov,
pracovníkov charity a všetkých
klientov, že svojou prítomnosťou
ohlasuje Vzkrieseného Krista,
vďaka ktorému všetci pracovníci
charity môžu s láskou a
obetavosťou konať službu
pre blížnych a núdznych s
trpezlivosťou a pokorou.

PeaDr. Vasil Kormaník
duchovný správca GKCH
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Mnohí, ktorí pracujú v charite vedia veľmi dobre, že do
práce musia prichádzať s milujúcim srdcom. Že v charite
máme poslanie slúžiť s láskou a obetavosťou, ako to nám
všetkým zdôrazňuje apoštol Ján: „Deti moje, nemilujme
len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3,18)
Nestretávame sa len s príjemnými ľuďmi, ale aj s tými,
ktorí majú v sebe plno zloby, vidia iba seba a my sme
často len tí, ktorí sú povinní urobiť všetko a oni nemusia
urobiť nič. Nadávajú nám, hrešia pri nás, pohŕdajú tým,
čo im ponúkame a neprijímajú našu dobrú vôľu a ochotu
pomôcť im, ako len môžeme a vládzeme. A často sme z
toho smutní a znechutení. „Bože, čo ešte mám urobiť a
neurobil som?“ „Ako to robil Ježiš, plný múk, keď bolesť
stúpala do jeho hlavy a krv búšila do spánkov, volá: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ (Lk 23,34) Toto je
milujúci Boh. Chce mi pomáhať silou Boha, aby som sa
zasadil vo svojom okolí za dobrotu, za priateľstvo, za lásku.
Chce mi pomôcť, aby som pomáhal druhým radostnejšie
bývať v ich živote. On, náš Boh, nás pobáda k vrúcnejšej
modlitbe, ponúka nám svoje sväté Slová z Biblie, pokrm,
aby sme neupadali na duchu a po zlyhaní najľudskejšiu
sviatosť, sviatosť zmierenia. Majme odvahu častejšie
vstupovať do Božej prítomnosti, aby sme si uvedomili,
že pozvánka Pána Ježiša je určená práve pre nás: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním!“ (Mt 11,28)

Gréckokatolícka charita Prešov

BLÍZKO PRI ČLOVEKU VYŠE 70 ROKOV
V novembri bolo presne 70 rokov od menovania prvého
riaditeľa Ústrednej Karity na Slovensku v diecéze
prešovskej, otca Mariána Potaša. Menovací dekrét vydaný
11. novembra 1947 je oficiálnym dokumentom vzniku
Diecéznej charity v Prešove.
Na základe archívnych materiálov základných potrebných
štruktúr, ktoré sa stali predpokladom založenia
Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Prešove. Činnosť
bola zameraná predovšetkým na pomoc núdznym a ľudí s
ťažkými životnými osudmi v dôsledku vojny.
Politické zmeny, ktoré nastali v 50. – 60. rokoch a postupná
likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ovplyvnili aj
činnosť charity, ktorá bola štátnou mocou obmedzovaná a
rušená.

Opätovný rozvoj charitného diela
v plnom rozsahu sa začal po páde
bývalého režimu. Charita obnovila
svoju činnosť na vtedajšom
území Gréckokatolíckej eparchie
1. septembra 1991, keď sa Maroš
Šatný stal pracovníkom Diecézneho
pracoviska Slovenskej katolíckej
charity v Prešove. Od januára
1996 na podnet Jeho Excelencie
Mons. Jána Hirku pôsobí s
právnou subjektivitou na základe
vlastných Stanov. V roku 2009 bola
premenovaná na Gréckokatolícku
charitu Prešov a od roku 2006 je jej
riaditeľom Peter Valiček.

DUCHOVNÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV
V organizácii dbáme na duchovný
rozmer a rozvoj spirituálnych
potrieb nielen klientov, ale aj
zamestnancov. Počas roka sme
absolvovali 3 duchovné jednodňové
obnovy:
♦ marec: Centrum voľného
času Bárka v Juskovej Voli (55
účastníkov) s otcom Patrikom
Maľarčíkom;
♦ september: Klokočov (48
účastníkov) s otcom Matúšom
Marcinom;

♦ december: Gréckokatolícky seminár bl. P. P. Gojdiča v
Prešove (59 účastníkov) s otcom Jozefom Harvilkom,
kde boli ocenené za doterajšiu službu naše 2 kolegyne
Denisa Považanová (šéfredaktorka mesačníka Cesta) a
Viera Antošová (zamestnankyňa Domu sv. Faustíny so
zameraním na rozvoj pracovných zručností).
Začiatkom júna sa 21 zamestnancov zúčastnilo 3-dňových
duchovných cvičení v Kláštore redemptoristov v Stropkove.
Počas letných mesiacov sme prezentovali našu prácu
na pútnických miestach: Litmanová, Ľutina a Klokočov.
V októbri sme boli súčasťou pravidelnej spoločnej Púte
Slovenskej katolíckej charity v Spišskej Kapitule.
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O NÁS
SME ÚČELOVÝM ZARIADENÍM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI
pôsobiacim na území Prešovskej
archieparchie od roku 1991, kedy
bola obnovená naša činnosť.
Spolu s ďalšími 9 diecéznymi a
arcidiecéznymi charitami tvoríme
Slovenskú katolícku charitu.
NAŠÍM POSLANÍM je byť blízko pri
človeku a napĺňanie evanjeliového
prikázania lásky k Bohu a k blížnemu
a pomoc ľuďom v núdzi.
NAŠÍM CIEĽOM v zmysle slov:
„Čokoľvek ste urobili jednému z
týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ (Mt 25,40) je
preukazovať činorodú službu, aby
každý človek bez výnimky mohol
žiť, poznať svoju dôstojnosť,
hodnotu a poslanie, a tak sa na
základe slobodnej voľby mohol
prejavovať a realizovať.

SME PRÁVNICKOU OSOBOU v zmysle zákona č.
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších
predpisov evidovanou na Ministerstve kultúry Slovenskej
republiky. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb
Prešovského samosprávneho kraja je GKCH zapísaná od
1. júla 1999.
PREDMETOM ČINNOSTI je poskytovanie sociálnych,
zdravotníckych, pedagogických, výchovno-vzdelávacích,
humanitárnych a iných foriem služieb ľuďom v núdzi bez
ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo, politické
zmýšľanie a iné.
NAŠA CIEĽOVÁ SKUPINA:
♦ ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,
♦ jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,
♦ osoby závislé od návykových látok,
♦ chorí v domácnostiach,
♦ seniori,
♦ deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením,
♦ duševne chorí,
♦ ľudia postihnutí živelnými pohromami,
♦ obete obchodovania s ľuďmi, utečenci a migranti.

CENTRUM GKCH
Je
riadiaci
orgán,
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
jednorazové
aktivity.
Medzi
jeho
aktivity
patrí
rovnako
vzdelávanie, odborná aj
duchovná formácia všetkých
pracovníkov.
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PETER VALIČEK
riaditeľ

VASIL KORMANÍK
duchovný správca
KATARÍNA LEŠKOVÁ
právnička

EDUARD MALATINEC
zástupca riaditeľa
KOORDINAČNÉ
A PROJEKTOVÉ
ODDELENIE
DAGMAR CHANÁTHOVÁ
koordinátorka
zdravotníckych služieb

SILVIA KERČÁKOVÁ
metodička sociálnych
služieb

ALENA MITAĽOVÁ

projektová manažérka

SEKRETARIÁT
A ZAHRANIČNÉ
ODDLENENIE
MÁRIA RAJŇÁKOVÁ

STANISLAVA HUNYADIOVÁ
supervízorka

EKONOMICKÉ
A PERSONÁLNE
ODDELENIE
HELENA KAŠŠAYOVÁ

koordinátorka sekretariátu a
zahraničnej spolupráce

ekonómka práce a miezd,
personalistka

IVANA STRELCOVÁ

VALÉRIA RABATINOVÁ

asistentka riaditeľa

SILVIA HRABČÁKOVÁ
manažérka vzťahov
s verejnosťou

finančná ekonómka,
účtovníčka

ANNA KUCHTOVÁ

projektová ekonómka,
účtovníčka

Gréckokatolícka charita Prešov

„CESTA K DOMOVU”
model resocializačného systému GKCH
Resocializačný systém „Cesta k domovu“ 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 činností. Na základe práva
výberu sociálnej služby, riešenia nepriaznivej sociálnej
situácie a individuálnych potrieb klienta sú mu
ponúknuté sociálne služby terénnou, ambulantnou a
POBYTOVÉ
pobytovou formou.
SLUŽBY

ŠPECIALIZOVANÉ
SOCIÁLNE
PORADENSTVO
Plní úlohu zisťovania
príčin zložitých
životných situácii
AMBULANTNÉ
klientov a hľadania
A TERÉNNE SLUŽBY
ich riešenia.
Sociálne
centrá
Plnia úlohu
Prešov,
Svidník
sprostredkovania
a Humenné
prvého kontaktu pred
vstupom klienta do
jednotlivých
zariadení RS CKD.
Nízkoprahové denné
centrum Prešov
Terénna sociálna
práca

Poskytujú
dočasný domov,
prenocovanie
a denný pobyt
s vytváraním
podmienok pre
osobnú hygienu,
prípravu stravy.
Nocľaháreň Effeta
Útulok Archa
Dom Charitas
Dom sv. Faustíny

RESOCIALIZAČNÉ
STREDISKO
DOMOV NÁDEJE
Poskytuje
DOPLNKOVÉ pobytovou formou
komplexné
SLUŽBY
resocializačné
Vhodne dopĺňajú služby pre závislých
sociálne služby s
mužov
cieľom zvyšovania a mladistvých.
kvality služieb v
prospech klientov.
Klub KAHAN
Mesačník CESTA
Sklad solidarity
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AGENTÚRA
DOMÁCEJ
OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI
CHARITAS
Prešov, Snina

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(fyzické osoby)

2016
15

2017
18

počet

PACIENTOV

(fyzické osoby)

2016
287

2017
336

počet

počet najazdených

k pacientom

k pacientom

NÁVŠTEV

KILOMETROV

2016
2017
2016
2017
15 134 21 955 13 121 20 583

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
O PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Ambulantnú zdravotnícku službu poskytujeme
v 2 okresných mestách:
♦ Prešov - od roku 2000
♦ Snina - od roku 2001
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry
v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami a
rodinou pacienta. Prioritou starostlivosti je pomáhať
jednotlivcom, rodine a skupine v zdraví a v chorobe,
vykonávať činnosti podporujúce zdravie, prispievajúce
k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom
prostredí.
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 pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve v platnom znení.
Poskytované služby:
komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského
procesu zameraná 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.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ začali sa rekonštrukčné práce v priestoroch, kde
plánujeme presťahovať ADOS Charitas v Snine;

♦ vymenili sme osobné automobily ADOS Prešov a
Snina slúžiace na prepravu sestier k pacientom;

♦ sestrám boli vydané elektronické preukazy
zdravotníckeho pracovníka;

♦ sestry sa aktívne zúčastňujú aktivít GKCH, kde

Karty sú už rozdané, dal si mi ich do
dlane, môj Pane. Pomáhať chorým
cez Charitu, návštevou domu i bytu.
Ak treba tak aj zariadenia, v živote
sa diagnózy menia. Dať sily v podobe
infúzie do žily či preväzy. Pomôcť
slovom, keď duša v tele uväzní.
Ty, Pane, vieš kde ma je potreba,
ďakujem za karty rozdané od Teba.
- Jana, sestra ADOS -
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ponúkajú bližšie informácie verejnosti aj možnosť
zmerania krvného tlaku alebo hodnôt glykémie;
♦ zúčastnili sme sa 2. celoslovenskej púte kresťanských
zdravotníkov v Levoči i Púte charít v Spišskej kapitule;
♦ v spolupráci s Duchovnou správou Fakultnej
nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
zastrešujeme odborné prednášky so zdravotníckou
tematikou v rámci pravidelných stretnutí
zdravotníckych pracovníkov v Prešove;
♦ zúčastňujeme sa odborných seminárov, konferencií
a prednášok s cieľom prehĺbenia a doplnenia
poznatkov.

Gréckokatolícka charita Prešov

TERÉNNA SLUŽBA OPATROVANIA
V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Túto službu sme začali opätovne poskytovať od roku
2016. Opatrovanie vykonáva opatrovateľka v domácom
prostredí klienta na základe dohodnutých podmienok a
uzatvorenia zmluvy na určitú dobu počas dňa. Službou
sa snažíme pomáhať klientom pri úkonoch sebaobsluhy,
s nevyhnutnými prácami v domácnosti, rovnako
sprostredkúvame kontakt so sociálnym prostredím,
sprievod k lekárovi a pomáhame pri iných činnostiach,
na ktoré sám už nestačí. Zároveň mu pomáhame pri
činnostiach, ktoré skvalitňujú jeho život.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o
soc. službách v platnom znení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa
prílohy č. 3 Zákona o soc. službách.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI:
♦ počas roka sme museli reagovať na dynamické zmeny
u našich klientov, ktoré úzko súviseli so zhoršeným
zdravotným stavom a opakovane predčasným
ukončením zmluvy;
♦ vďaka finančnej podpore a spolupráci s
Implementačnou agentúrou Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sme v
2 okresoch Prešovského kraja poskytovali službu 18
klientom;
♦ vďaka finančnému príspevku Mesta Prešov
na čiastočné pokrytie nákladov spojených s
poskytovaním sociálnej služby sme mohli poskytnúť
službu 7 klientom.

OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA
Prešov
celkový počet

ZAMESTNANCOV
(fyzické osoby)

2016
5

2017
12

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
9

2017
25

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
5

2017
13

Opatrovateľskú službu vnímam ako
službu o komunikácii, ktorou sa
život starkých uľahčuje. Myslím si,
že dobré slovo bolo častokrát viac
ako všetky odborné úkony, ktoré
sme klientom poskytli. Väčšinu z nich
tvorili seniori, ktorých trápila samota
počas dňa. Vďaka našej prítomnosti
sme ich dokázali motivovať, aby
si starobu a každý deň dokázali
vychutnať.
- Janette, opatrovateľka -
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DOM
SVÄTEJ ANNY
Stará Ľubovňa
celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
17

2017
18

naši

DOBROVOĽNÍCI
(fyzické osoby)

2016
25

2017
8

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
58

2017
63

Čas strávený v Dome sv. Anny mi dal
veľa a myslím si, že mi to aj veľmi
prospieva, pretože oproti programu
doma sa tu môžem viac realizovať. Tu
som v kolektíve s kamarátmi a máme
tu program, ktorý je stále iný.
- Alžbeta, klientka zariadenia -

12

KOMBINOVANÉ SLUŽBY PRE DETI
A
MLADÝCH
SO
ZDRAVOTNÝM
ZNEVÝHODNENÍM
Zariadenie s kombinovanými službami zastrešuje viaceré
sociálne, zdravotnícke a doplnkové služby od roku 1999.
Našou prácou sa snažíme zvyšovať nezávislosť detí a
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovať
ich život. Snažíme sa ich integrovať do majoritnej
spoločnosti a vytvárať funkčnú sieť služieb na podporu
sebarealizácie našich klientov. Vďaka Špeciálnej základnej
škole sv. Anny, ktorá sídli v našich priestoroch, prepájame
sociálnu rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností s
edukačným procesom. Deti s kombinovaným postihnutím
si vyžadujú komplexnú špeciálnu starostlivosť, ktorú sa
snažíme vytvárať ambulantnou aj terénnou formou.
Miesto, kde sa „nemožné stáva možným“ pre deti a
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodiny so
zdravotne znevýhodneným členom.
Registrované a ďalšie služby:
♦ Domov sociálnych služieb
♦ Rehabilitačné stredisko
♦ Služba včasnej intervencie
♦ Denný stacionár
♦ Preprava
♦ Domáca prax študentov
♦ Špeciálna základná škola sv. Anny (zriaďovateľom je
Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad).

Gréckokatolícka charita Prešov

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ obdobie Fašiangov sme si spríjemnili 3. plesom pre mladých a maškarným plesom pre školákov;
♦ zúčastnili sme sa regionálnej súťaže Krídla túžby 2017 v Červenom Kláštore. Predviedli sme
♦
♦
♦
♦

♦

divadelný program „Farby“, s ktorým sme postúpili do krajského kola, kde sme vystupovali v
rámci krajského oceňovania v Divadle Jonáša Záborského v Prešove;
pripravili sme Deň otvorených dverí spojený s kultúrnym programom školákov a mladých;
zapojili sme sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva: naša prezentácia na Ľubovnianskom jarmoku;
v spolupráci s miestnou cirkvou pre klientov ponúkame možnosť duchovnej starostlivosti:
prvopiatkové sviatosti zmierenia, krížová cesta v pôstnom období a spoločné sväté liturgie;
v decembri pripravil náš dobrovoľník a darca Miroslav Vrábeľ a jeho Umelecká agentúra Čviro
ďalší Vianočný koncert, kde vystúpila skupina Fragile. Výnos z koncertu venoval aj nám a to
vo výške 2500 EUR. Veľmi si vážime zapálenie, štedrosť a organizačné schopnosti Čvira, ktorý
dokáže s takou bravúrnosťou pripraviť krásny večerný program a tým potešiť aj iných;
kalendárny rok sme zavŕšili svätou liturgiou a vianočným posedením pre deti, mladých, ich
rodičov a zamestnancov.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Túto ambulantnú službu poskytujeme od roku 1999.
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB podľa § 38 zákona č. 448/2008 o
soc. službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej
dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym,
intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň
odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.)
podľa zákona o soc. službách.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj
pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;
• obslužné činnosti: stravovanie;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť; pre deti sa poskytuje výchova a
utvárajú podmienky na vzdelávanie;
• iné činnosti: hydroterapia; rôzne masáže a relaxačné procedúry;
terapia Snoezelen; preprava; duchovná a pastoračná starostlivosť.

celková

KAPACITA
služby

2016
37

2017
37

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
28

2017
32

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
7

2017
7

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
28

2017
31

počet

HODÍN
služby

2016
2017
30 048 30 960
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REHABILITAČNÉ STREDISKO
Túto ambulantnú sociálnu službu poskytujeme od roku
2014, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti
klientov pri zvládaní bežných denných aktivít.
REHABILITAČNÉ STREDISKO podľa § 37 zákona č. 448/2008 o
soc. službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej
dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym,
intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň
odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.)
podľa zákona o soc. službách.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia;
• obslužné činnosti: stravovanie.

celková

KAPACITA
služby

2016
16

priemerný počet

ZAMESTNANCOV

2017
16

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
17

2017
16

(prepočítaný)

2016
4

2017
3

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
16

2017
15

počet

HODÍN
služby

2016
2017
15 832 16 944

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
celková

KAPACITA

(ambulantne)

2016
2

2017
2

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
13

2017
15

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
1

2017
1

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
12

2017
11

Ambulantnú a terénnu službu poskytujeme od roku 2015.
Veľkým prínosom pre efektívnosť práce je súčinnosť oboch
foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má
viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže
lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať,
a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom
pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má
dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci
sú dosahované dobré výsledky.
SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE podľa § 33 zákona č. 448/2008 o
soc. službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj
ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo; sociálna
rehabilitácia; vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so
zdravotným postihnutím; preventívna aktivita.
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Gréckokatolícka charita Prešov

DENNÝ STACIONÁR
Prostredníctvom ambulantnej služby od decembra 2016
sa snažíme vytvárať harmonické a domáce prostredie, v
rámci ktorého sa klienti socializujú. Rovnako stretávajú
svojich priateľov a zlepšujú svoje zručnosti.
DENNÝ STACIONÁR podľa § 40 zákona č. 448/2008 o soc. službách
v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na dospelé osoby),
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a soc. službu v zariadení
na určitý čas počas dňa.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj
pracovných zručností;
• obslužné činnosti: stravovanie;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť.

celková

KAPACITA
služby

2016
12

2017
12

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
-

2017
8

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
-

2017
1

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
-

2017
5

CHRÁNENÁ DIELŇA
celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
5

2017
5

počet

ZÁKAZIEK
(celkovo)

2016
78

2017
23

Službou poskytovanou od roku 2014 sme sa snažili
motivovať a angažovať ľudí so zdravotným postihnutím,
ktorých stupeň pracovnej nezávislosti bude dostačujúci
po zácviku a vzdelávaní pre prácu v chránenej dielni, a tým
ich pripraviť na úspešné pôsobenie v rámci otvoreného
pracovného trhu. Dielňa bola dňa 31. júla 2017 ukončená
z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov a
nedostatočného počtu odberateľov našich služieb.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stará Ľubovňa podľa § 55 ods. 6 zákona č.
5/2001 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov priznáva postavenie chránenej dielne na adrese Štúrova 5, 064
01 Stará Ľubovňa.
PREDMETOM ČINNOSTI sú hrnčiarstvo, tkanie, výroba zapaľovačov,
sviečok, pozdravov, práce v práčovni a mangľovanie, upratovacie
práce, analýza trhu, koordinácia odbytu výrobkov, nákup a získavanie
materiálu, zostavovanie katalógu a vyhľadávanie zákaziek.
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DOM
SVÄTÉHO
SIMEONA
Sačurov
celková

KAPACITA
služby

2016
20

2017
20

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
26

2017
32

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
3

2017
3

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
20

2017
20

naši

DOBROVOĽNÍCI
(fyzické osoby)

2016
2

2017
2

Našla som tu priateľov, teším sa na
aktivity a výlety. Mám spestrený deň
a nemyslím na choroby.
- Mária, klientka zariadenia -
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DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV
V ambulantnej službe vytvárame od roku 2013 priestor pre
rozvoj a sebarealizáciu seniorov a dospelých osôb, ktoré
sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý
čas počas dňa. Snažíme sa vytvárať podmienky na riešenie
sociálnej situácie klientov, kontakt so spoločenským
prostredím, aktivizácie a zamedzenie spoločenskej izolácie
seniorov. Na základe požiadaviek klientov zameriavame
naše aktivity aj na rozvoj spirituálnych potrieb, ktoré sú
pre nich veľmi dôležité.
DENNÝ STACIONÁR podľa § 40 zákona č. 448/2008 o soc. službách
v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na seniorov), ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a soc. službu v zariadení na
určitý čas počas dňa.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj
pracovných zručností;
• obslužné činnosti: stravovanie;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ zrealizovali sme bezbariérové úpravy v interiéri
♦
♦
♦
♦
♦

zariadenia a zaobstarali sme novú sedaciu súpravu;
vytvorili sme bylinkovú záhradu a upravili vonkajšie
okolie budovy;
sviatok nášho patróna sv. Simeona sme si
pripomenuli odpustovou slávnosťou;
s cieľom rozvoja spirituálnych potrieb klientov sme
navštívili známe pútnické miesta v Ľutine a v Levoči;
usporiadali sme Deň otvorených dverí;
v spolupráci s miestnou cirkvou pre klientov
ponúkame možnosť duchovnej starostlivosti:
katechézy a sviatosti zmierenia, spoločné sväté
liturgie a pravidelné duchovné obnovy na jar a jeseň.

Gréckokatolícka charita Prešov

DENNÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH
Touto ambulantnou službou sa od roku 2014 snažíme
vytvárať harmonické a domáce prostredie, v rámci
ktorého sa klienti socializujú, stretávajú svojich priateľov
a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie
individuálnych potrieb a vedenie klientov k sebestačnosti.
DENNÝ STACIONÁR podľa § 40 zákona č. 448/2008 o soc. službách
v platnom znení pre fyzické osoby (so zameraním na seniorov), ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a soc. službu v zariadení na
určitý čas počas dňa.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj
pracovných zručností;
• obslužné činnosti: stravovanie;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ zapojili sme sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva prezentácia našej práce a zariadení;

♦ usporiadali sme Modlitbové stretnutie za obete
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

obchodovania s ľuďmi vo farnosti Humenné - mesto;
spoločne s klientmi sme navštívili kaštieľ v Snine;
navštívili sme historický kaštieľ Betliar a hrad Krásna
Hôrka za finančnej pomoci Mesta Humenné;
v lete sme grilovali počas výletu v Lackovciach;
s cieľom rozvoja spirituálnych potrieb klientov sme
navštívili známe pútnické miesto v Klokočove;
usporiadali sme Deň otvorených dverí v spolupráci
so Sociálnym centrom Humenné, kde v programe
okrem klientov vystúpili aj Humenskí seniori a
nevidiaca speváčka Vierka Petrovčinová;
zabavili sme sa na Katarínskej zábave v zariadení;
zapojili sme sa do Tesco zbierky potravín;
pre klientov sme pripravili rôzne vzdelávacie
prednášky: zdravá výživa, prevencia proti chorobám,
kreatívne modelovanie a iné.

DOM
SVÄTÉHO
JÚDU
TADEÁŠA
Humenné
celková

KAPACITA
služby

2016
20

2017
20

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
21

2017
33

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
3

2017
2

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
17

2017
10

naši

DOBROVOĽNÍCI
(fyzické osoby)

2016
9

2017
9

Môj život sa zmenil k lepšiemu,
odkedy navštevujem denný stacionár.
Predtým som bol sám, rozmýšľal
som nad hlúposťami. Tým, že
môžem vyrábať výrobky, zabúdam
na zlé myšlienky, na samovraždu či
fyzický útok. Prínos spočíva v tom,
že mám vyplnený voľný čas a ani
som nevedel, že niektoré činnosti
zvládnem sám.
- Peter, klient zariadenia -
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SOCIÁLNE
CENTRUM
Humenné
Svidník
Prešov
Som veľmi vďačná, že
prostredníctvom Sociálneho centra
môžem predávať časopis Cesta, a
tak si zlepšiť svoju finančnú situáciu.
Na začiatku som sa bála predaja,
ale postupom času ma to začalo
baviť. Videla som, že prinášam
ľuďom radosť, lebo som sa začala
usmievať a ponúkať časopis. Nikdy
nezabudnem poďakovať ľuďom, ktorí
si kúpia časopis.
- Anna, klientka Sociálneho centra Svidník -

celkový počet
(prepočítaný)

2017
2

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
838

18

2017
658

Ambulantná a terénna služba starostlivosti o klienta plní
úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov
a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie
aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému,
kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená
na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.
Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva
ponúkame klientom aj iné činnosti. V prípade potreby
pomáhame darovaním šatstva alebo obuvi v rámci našich
šatníkov. Klienti majú možnosť privyrobiť si na slušný život
prostredníctvom predaja pouličného mesačníka Cesta.
V rámci GKCH máme zaregistrované tri Sociálne centrá,
ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo v
troch okresných mestách Prešov, Svidník a Humenné.
Aktivity centier sú prepojené s našimi službami v mestách.
SOCIÁLNE PORADENSTVO podľa § 19 zákona č. 448/2008 o soc.
službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným
užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog,
nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova,
osoby so zdravotným postihnutím a seniori.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
• iné činnosti: distribúcia mesačníka Cesta; poskytnutie
nevyhnutného ošatenia a obuvi alebo inej materiálnej pomoci.

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV

ZAMESTNANCOV
2016
2

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE
PORADENSTVO

počet

HODÍN
služby

2016
3 705

2017
3 960

Toto centrum poskytuje poradenstvo od roku 2006.
Naše aktivity a činnosť je prepojená s ďalšími službami
nachádzajúcimi sa v jednom areáli so zameraním na
krízovú intervenciu, kde sú aj bližšie popísané.

Gréckokatolícka charita Prešov

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
Toto centrum poskytuje poradenstvo od roku 2009.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ naša zamestnankyňa Helena Paňková získala

ocenenie v oblasti Prevencie kriminality za rok 2016;
♦ v spolupráci s Domom sv. Faustíny sme počas Dňa
otvorených dverí distribuovali mesačník Cesta
spoločne s primátorom, riaditeľom a duchovným
správcom GKCH; vďaka výťažku z predaja sa klientky
mohli zúčastniť púte do Krakova;
♦ zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok a Tesco
potravinovej zbierky; časť získaných produktov bola
venovaná rodinám v núdzi;
♦ zorganizovali sme stretnutie s ľuďmi bez domova na
miestnej autobusovej stanici, kde sme im ponúkli
občerstvenie a spoločne sme hľadali možnosti
riešenia ich situácie; ďalšie stretnutia sa konali v
priestoroch centra.

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
1

2017
1

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
368

2017
108

počet

HODÍN
služby

2016
1 560

2017
1 980

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
celkový počet

Toto centrum poskytuje poradenstvo od roku 2008.

(fyzické osoby)

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ našu činnosť sme prezentovali na podujatiach

ZAMESTNANCOV
2016
1

2017
1

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
414

2017
371

spojených s tréningami pamäti;

počet

HODÍN
služby

2016
1 832

2017
1 980

♦ v spolupráci s Domom sv. Júdu Tadeáša sme

usporiadali Deň otvorených dverí;
♦ zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok a Tesco
potravinovej zbierky;
♦ v predvianočnom období sme obdarovali
rôznymi materiálnymi a potravinovými balíčkami
mnohodetné rodiny v núdzi.
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CENTRUM
SOCIÁLNO
PORADENSKÝCH
SLUŽIEB
Prešov

AMBULANTNÉ A TERÉNNE SOCIÁLNE
SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Ide o spoločný názov pre viaceré služby v prospech
fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa
nachádzajú v rámci jedného areálu. Aktivity a iné činnosti
služieb sú prepojené a vzájomne sa dopĺňajú.
Registrované a ďalšie služby:
♦ Sociálne centrum Prešov
♦ Nízkoprahové denné centrum
♦ Komunitné centrum
♦ Terénna sociálna centrum
♦ Národný projekt Teplé jedlá
♦ Pastoračná prax bohoslovcov
♦ Redakcia časopisu Cesta.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ vytvorením chráneného pracoviska sme zamestnali
Práca s ľuďmi je priestorom na
prácu s motiváciou, smerovaním,
objasňovaním, podporou a
rešpektom. Keď sme tí, ktorí chcú
pomáhať, hľadajme a nestavajme
naše domienky do pozície právd
a faktov. Pýtajme sa tých, ktorým
chceme pomôcť, kráčajme vedľa
nich. Keď im dáme priestor, záujem
a prijatie, dáme im prostredie, v
ktorom môžu hľadať samých seba.
Opätujú nám to.
- Mário Bartko, Dominika Ľuptáková,
sociálni poradcovia -

♦

♦
♦
♦
♦

20

osobu so ZŤP nad 70 % spoločne s asistentom, ktorí
sú zaradení do kuchyne, čo napomohlo k skvalitneniu
stravovania;
zapojením sa do jedinečného projektu Teplé jedlá
sa nám podarilo navýšiť počet klientov aj počet
vydaných porcií v Nízkoprahovom dennom centre
približne o 30 %;
zabezpečili sme 2 nové miestnosti (prostredníctvom
mobilných kontajnerových objektov), ktoré v
budúcnosti plánujeme použiť ako sklad potravín;
rozšírili sme známy poukaz na stravu, dnes Charitný
poukaz o možnosť využitia pri ďalších službách;
z finančných a personálnych dôvovov sme museli
ukončiť činnosť Humanitárneho skladu solidarity;
ukončili sme realizáciu Národného projektu „Podpora
vybranných sociálnych služieb krízovej intervencie na
komunitnej úrovni“.

Gréckokatolícka charita Prešov

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
celková

KAPACITA
služby

2016
24

2017
24

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
287

2017
390

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
3

2017
3

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
25

2017
34

Ambulantnou formou od roku 2010 ponúkame mužom aj
ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne bez
prístrešia, stráviť u nás časť dňa. Naša pomoc je vo forme
poradenstva alebo materiálnej pomoci. Základné sociálne
poradenstvo alebo pomoc pri uplatňovaní svojich práv sú
doplnené ďalšími činnosťami v prospech klienta. Každý
z nich má možnosť vykonať základnú osobnú hygienu,
dostať čisté obnosené šatstvo, a tak telesne pookriať.
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM podľa § 24b zákona č. 448/2008
o soc. službách v platnom znení pre fyzické osoby v nepriaznivej soc.
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.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov;
• obslužné činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj
stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny;
• ďalšie činnosti: podmienky na pranie a žehlenie šatstva;
poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

KOMUNITNÉ CENTRUM
Ambulantná sociálna služba poskytuje programy, ktorých
cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít,
občianska svojpomoc alebo riešenie problémov.
NÁRODNÝ PROJEKT „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni“; číslo zmluvy: N20160812002
Trvanie projektu: 1. november 2016 - 30. september 2017
KOMUNITNÉ CENTRUM podľa § 24d zákona č. 448/2008 o soc.
službách v platnom znení pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzenie ich
schopnosti sa spoločenský začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Ľudia, ktorí sa
narodili, vyrastajú a žijú dlhodobo v chudobe na okraji spoločnosti.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov; pomoc pri príprave na školskú
dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo
školského zariadenia; vykonáva preventívne aktivity;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ z organizačných dôvodov sme Národný projekt ku
koncu septembra ukončili;

♦ počas trvania projektu sme sa aktivitami snažili učiť

klientov k zodpovednosti za svoje okolie: pravidelné
upratovacie a čistiace práce, úprava exteriéru a
verejných priestranstiev;
♦ zúčastnili sme sa Jesenného sociálneho trhu.

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
3

2017
3

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
67

2017
87

Aktivitami sme chceli poukázať na
to, že aj klienti, ktorí majú rôzne
problémy a sú obmedzení v určitých
oblastiach, vedia usilovne pracovať
a tvoriť. Klienti si pochvaľovali,
že čas využívali efektívne a
učili sa sociálnemu správaniu v
spoločnosti. Mnohé aktivity mali
verejnoprospešný charakter.
- Žaneta, zamestnankyňa
Komunitného centra -
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Odborná činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí
človeka je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia
alebo jeho prehlbovania. Službou sa snažíme uľahčiť život
klientom, sprevádzať ich v ťažkých životných situáciách a
zmierňovať dopad zlej sociálnej situácie.
NÁRODNÝ PROJEKT „Terénna sociálna práca v obciach I.“ v rámci
operačného programu Ľudské zdroje; číslo zmluvy: N20170815002
Trvanie projektu od 1. októbra 2016 do 30. júna 2019.
Zameranie projektu: sociálna diagnostika; terénna a krízová prevencia;
transportná služba; sprostredkovanie ošetrovateľskej služby v terénne.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ z dôvodu otvorenia novej výzvy Národného

projektu Terénnej sociálnej práce v obciach I. so
špecifikáciou cieľovej skupiny na ľudí bez domova
sme počas roka zmenili projekt (názov a charakter
projektu je rovnaký, zmenila sa cieľová skupina z
marginalizovanej skupiny na ľudí bez domova).

TERÉNNA
SOCIÁLNA
PRÁCA
máj - okt
2017
počet

celkový počet
(prepočítaný)

2016
3

2017
3

PORCIÍ

mesačne

2016
787

2017
1 282

priemerný počet

priemerný počet

denne

mesačne

PORCIÍ

2016
40

22

maximálny počet

2017
49

PORCIÍ

2016
750

2017
1 009

(prepočítaný)

2017
2

počet

KLIENTOV

INTERVENCIÍ

2017
106

2017
454

(fyzické osoby)

TERÉNNA
SOCIÁLNA
PRÁCA
okt - dec
2017
počet

ku klientom

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2017
2

počet

KLIENTOV

INTERVENCIÍ

2017
37

2017
176

(fyzické osoby)

ZAMESTNANCOV

celkový počet

ZAMESTNANCOV

ku klientom

NÁRODNÝ PROJEKT TEPLÉ JEDLO
Ľudia bez prístrešia a v núdzi majú počas roka možnosť
dostať jedlo zdarma. Na základe požiadania ho
poskytujeme v našom zariadení Pod Táborom 33 v Prešove
v čase od 13:00 do 13:30.
NÁRODNÝ PROJEKT „Teplé jedlo“ v rámci Opatrenia 2. Poskytovanie
teplého jedla (teplá zahustená polievka, chlieb, teplý nealkoholický
nápoj) so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej
deprivácie; číslo zmluvy: N20160425003.
Trvanie projektu od 1. novembra 2016 do 31. marec 2019.
Cieľom projektu je poskytovanie teplého jedla so sprievodnými
opatreniami osobám bez prístrešia, t.j. konečným príjemcom
prostredníctvom partnerských organizácii.

Gréckokatolícka charita Prešov

CHARITNÝ, POULIČNÝ, DUCHOVNÝ A
ODBORNÝ ČASOPIS
Od roku 2002 prinášame verejnosti charitný časopis s
pouličným charakterom o kvalite života. Doplnkovou
službou si môžu distributéri slušným spôsobom privyrobiť
na svoje živobytie. Ročne vydávame 11 čísel s mesačným
nákladom 5 100 kusov. Príspevok na jedno číslo je 1,40
eur, z ktorého je polovica venovaná distributérovi. Naši
predajcovia sú viditeľne označení, majú preukaz, a je
dôležité kupovať časopis iba od označených predajcov.
Činnosť realizujeme aj vďaka podpore viacerých projektov.
PERIODICKÁ TLAČ „CESTA“ je zapísaná v zozname periodickej
tlače Ministerstva kultúry SR pod ev. č. EV 3391/09. Vydavateľom je
Gréckokatolícka charita Prešov.
Na stránkach časopisu nájdete:
• rozhovory so zaujímavými osobnosťami odborného, duchovného
a spoločenského života;
• odborné články z oblasti medicíny, psychológie, teológie, etiky,
výchovy v rodine, bezdomovstva, liečby závislých a iné;
• duchovné zamyslenia, katechézy a kresťanský pohľad na závažné
témy súčasnosti;
• aktuality našej charity a iných charít na Slovensku;
• aktuality zo života katolíckej cirkvi doma, aj v zahraničí;
• kazuistiky a svedectvá klientov;
• informácie z miest, kde je Cesta distribuovaná.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ podarilo sa nám udržať náklad a distribúciu a
rovnako priniesť náš časopis aj do ďalších miest;

♦ začali sme spoluprácu s časopisom SKCH Charita;
♦ naši predajcovia distribuovali knihu zakladateľa Cesty
otca Mareka Badidu s názvom „Lepší holub v hrsti“;

♦ vytvorili sme kalendár GKCH 2017, ktorý bol
distribuovaný našimi predajcami,

♦ naše distributérky spoločne s primátorom mesta

Svidník a duchovným správcom ponúkali časopis v
rámci Dňa otvorených dverí;
♦ naši predajcovia sa zúčastnili viacerých aktivít v rámci
GKCH, kde prezentovali svoju prácu.

REDAKCIA
MESAČNÍKA
CESTA
Prešov

celkový počet

priemerný počet

ZAMESTNANCOV PREDANÝCH
(fyzické osoby)

2016
2

2017
2

počet

(mesačne)

2016
4 700

2017
4 900

počet

DISTRIBUTÉROV DISTRIBUTÉROV
(v rámci GKCH)

2016
19

2017
19

(mimo GKCH)

2016
38

2017
49

Spolu s manželkou momentálne
bývame na Charite. Obaja máme
invalidné dôchodky a manželka
okrem toho upratuje. Ja si
privyrábam predajom časopisu
Cesta, čo nám pomáha vylepšiť si
našu situáciu. Teraz mám len jediné
prianie, aby sme s Aničkou boli
zdraví, a aby sme mohli znova bývať
v byte.
- Ľubomír, klient zariadenia -
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POBYTOVÉ
SOCIÁLNE
ZARIADENIA
Prešov
Registrované a ďalšie služby:
♦ Nocľaháreň Effeta
♦ Útulok Archa
♦ Dom Charitas

Mne osobne pomohla Charita v tom,
že mi poskytla ubytovanie a riešia so
mnou problémy, ktoré nastanú. Učím
sa tu nové veci, ktoré využijem v
budúcnosti, za čo im ďakujem.
- Slavomír, klient zariadenia -

POBYTOVÉ SLUŽBY KRÍZOVEJ
INTERVENCIE
Celoročné pobytové služby sa nachádzajú v rámci jedného
areálu. Odborné a ostatné činnosti vykonávajú pracovníci
tímu s patričnou odbornou spôsobilosťou. Poskytované
služby sú vzájomne prepojené a doplnené ďalšími, ktoré
sú možnosťou ako dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia
a v ťažkých životných situáciách. Službami sa snažíme
uľahčiť kontakt klientov so sociálnym prostredním a
podporiť ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných
činností sa snažíme u klientov rozvíjať pracovné zručnosti
s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia
na trhu práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie
vonkajších plôch, oprava mestského chodníka a pod.) sú
klienti nápomocní pre okolie aj mesto Prešov, kde sídlime.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ z dôvodov zvýšenia záujmu o službu sa nám podarilo
♦
♦
♦
♦
♦

navýšiť kapacitu služieb v Nocľahárni Effeta o 10
miest a v Útulku Archa o ďalších 5 miest;
zvýšili sme počet izieb pre klientov, čím sme znížili
počet ľudí na jednotlivých izbách s cieľom zvýšenia
komfortu pobytu v našich zariadeniach;
dokončili sme výmenu okien na budove zariadenia;
vytvorili sme fajčiarsky priestor a upravili exteriér
zariadenia;
skvalitnili sme pobyt v zariadení zlepšením
stravovania klientov, zvlášť tých v zlom zdravotnom
stave a pridali sme ďalší deň stravovania - sobotu;
niektorí klienti strávili víkendový pobyt na chate.

NOCĽAHÁREŇ EFFETA
Nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje
krátkodobé pobyty od roku 2010. Touto službou sa snažíme
znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných
priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej
ujmy pre ľudí bez domova. Klientom ponúkame možnosť využiť
aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.
NOCĽAHÁREŇ podľa § 25 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení
pre fyzickú osobu v nepriaznicej soc. situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo;
• obslužné činnosti: ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania;
• ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na:
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.
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celková

KAPACITA
služby

2016
12

2017
22

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
98

2017
111

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
1

2017
2

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
22

2017
27
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ÚTULOK ARCHA
Celoročná pobytová služba poskytuje dočasný pobyt a
ďalšie služby od roku 1997. Našim cieľom je zlepšenie
kvality života ľudí bez prístrešia a v núdzi.
celková

KAPACITA
služby

2016
53

2017
53

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
147

2017
149

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
11

2017
10

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
63

2017
66

ÚTULOK podľa § 26 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom
znení pre fyzickú osobu v nepriaznivej soc. situácii z dôvodu, že nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže
doterajšie bývanie užívať.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť; nevyhnutné ošatenie a obuv;
utváranie podmienok: na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj
potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

DOM CHARITAS
Domov na polceste je celoročná pobytová služba, ktorá
pomáha klientom od roku 2010. Prostredníctvom možnosti
dočasného bývania sa snažíme vytvárať podmienky na
zlepšenie sociálnej situácie klientov. Podporujeme ich
v snahe viesť samostatný a zodpovedný spôsob života.
Rozvojom pracovných zručností sa snažíme zlepšiť ich
možnosť uplatnenia na trhu práce.
DOMOV NA POLCESTE podľa § 27 zákona č. 448/2008 o soc. službách
v platnom znení pre fyzickú osobu v nepriaznicej soc. situácii z dôvodu,
že nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej
služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po
skončení ochrannej výchovy.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok
na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

celková

KAPACITA
služby

2016
24

2017
24

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
31

2017
35

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
4

2017
4

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
24

2017
24

25
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DOM
SVÄTEJ
FAUSTÍNY
Svidník
celková

KAPACITA
služby

2016
15

2017
15

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
25

2017
27

priemerný počet

ZAMESTNANCOV
(prepočítaný)

2016
4

2017
3

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
15

2017
15

Pobyt v Dome sv. Faustíny mi dal
pochopiť, že ľudia, ktorí bývajú
v jednej domácnosti, by si mali
navzájom pomáhať. Predtým som sa
nad tým nezamýšľala. Veľa som sa tu
naučila: šiť, vyšívať, variť nové jedlá,
hospodáriť s peniazmi, aby som
vyžila celý mesiac a modliť sa nové
modlitby. Aj keď bývam s klientkami,
ktoré sú vekovo odo mňa mladšie,
snažíme sa spolu dobre vychádzať.
Naučila som sa pracovať v záhradke,
sadiť zeleninu a starať sa o ňu.
- Anna, klientka zariadenia -
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DOMOV NA POLCESTE PRE ŽENY V NÚDZI
Celoročnou pobytovou formou poskytujeme služby od
roku 2011. V našom zariadení sa snažíme plnohodnotne
začleniť ženy do spoločnosti. Prostredníctvom rozmanitých
činností sa u nich snažíme rozvíjať individuálne zručnosti,
osvojovať si pracovné návyky, získať vzdelanie, inšpirovať
a pomáhať im k samostatnému a nezávislému životu.
Pravidelne pripravujeme a zapájame sa do podujatí,
vďaka ktorým sú dievčatá integrované do spoločnosti. Na
základe ich požiadaviek rozvíjame aj ich spiritualitu.
DOMOV NA POLCESTE podľa § 27 zákona č. 448/2008 o soc.
službách v platnom znení so zameraním na dospelé ženy, ktoré nemajú
zabezpečené ubytovanie z dôvodov uvedených v znení zákona.
Poskytované služby:
• odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov; rozvoj pracovných zručností;
• obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas; utváranie podmienok
na: prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
• ďalšie činnosti: záujmová činnosť;
• iné činnosti: konzultácie s psychológom; duchovná a pastoračná
starostlivosť.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ UDALOSTI
♦ spustili sme stavebné práce s cieľom vytvorenia
miestnosti na rozvoj pracovných zručností;

♦ 4 klientky nastúpili do školy, kde si dopĺňajú

vzdelanie v odbore Opatrovateľstvo, aby sa tak mohli
lepšie uplatniť na trhu práce;
♦ nechýbal Fašiangový karneval v zariadení;
♦ zapojili sme sa do Modlitbového stretnutia za obete
obchodovania s ľuďmi na sviatok sv. Bakhity vo
farnosti Svidník - mesto;
♦ pripravili sme Deň otvorených dverí, kde vystúpil aj
otec Peter Milenky; program bol spojený s predajom
mesačníka Cesta za účasti primátora mesta Svidník,
riaditeľa a duchovného správcu GKCH;

Gréckokatolícka charita Prešov

♦ zúčastnili sme sa 8. Metropolitnej púte slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove;
zúčastnili sme sa regionálneho kola súťaže Krídla túžby 2017 vo Svidníku;
klientky si zmerali sily vo svojom speváckom talente, kde hľadali najlepšiu Superstar;
navštívil nás MUDr. Jozef Mikloško s rodinou zo združenia Úsmev ako dar;
v spolupráci s miestnou cirkvou pre klientky ponúkame možnosť duchovnej starostlivosti a
aktívne sa podieľame na živote cirkvi v meste: sviatosti zmierenia, krížová cesta v pôstnom
období, spoločné sväté liturgie, duchovné obnovy a iné;
♦ Štedrú večeru sme strávili s dekanom farnosti.

♦
♦
♦
♦

V obci Fulianka (okres Prešov) sme na podnet miestnych
záujemcov o službu a ich rodinných príslušníkov,
gréckokatolíckeho kňaza, starostu obce a po prieskume
potrieb začali s realizáciou zámeru zriadenia denného
stacionára. Na tento účel sme zrekonštruovali objekt
starej fary na naše náklady vo výške 4 226,46 EUR.
Klienti z Pobytových zaradení Pod Táborom pri opravách
opracovali cca 500 dobrovoľníckych hodín (odstránenie
starej maľby, vysprávky, vymaľovanie celej fary, natretie
radiátorov, okien, zemné práce pre bleskozvody,
vodovodná prípojka, bezbariérový prístup, zvoz nábytku
a pod.) Miestni občania darovali postele, stoly aj stoličky.
Firma RENOJAVA venovala farby, zdarma bola poskytnutá
plošina, železiarske práce, položenie obkladačiek i
projektové práce. Všetky práce súvisiace s registráciou
sociálnej služby sme úspešne zavŕšili 26.09.2017.
V októbri zariadenie s názvom Dom sv. Kozmu Damiána
Fulianka bolo pripravené na kapacitu 15 prijímateľov

DOM
SVÄTÉHO
KOZMU
A DAMIÁNA
Fulianka
sociálnej
služby,
vrátane
požiadania finančného príspevku z
MPSVaR v požadovanom termíne.
Taktiež sme požiadali o dotáciu
obecné zastupiteľstvo Fulianka
vo výške 11 941 EUR, ktorá
nebola schválená. Vzhľadom na
zásadné zmeny vo financovaní
sociálnych služieb v zariadeniach
podmienených odkázanosťou od
1.1.2018, denný stacionár nezačal
poskytovať sociálnu službu, a preto
pripravujeme zrušenie registrácie.
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RESOCIALIZAČNÉ
STREDISKO
DOMOV
NÁDEJE
Prešov
celková

KAPACITA
služby

2016
23

2017
23

počet

KLIENTOV

(fyzické osoby)

2016
48

2017
62

celkový počet

ZAMESTNANCOV
(fyzické osoby)

2016
9

2017
9

počet

KLIENTOV

(priemerný)

2016
22

2017
21

Neviem presne popísať slovami čo
všetko mi resocializácia dáva. Práve
tu som začal poriadne spoznávať
samého seba. Učím sa rozhodovať
sám a zodpovedne. V Domove nádeje
sú skúsení terapeuti, na ktorých sa
môžem obrátiť, keď mám akýkoľvek
problém alebo sa neviem rozhodnúť.
- Samuel, klient zariadenia -
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RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO
PRE ZÁVISLÝCH MUŽOV
Pobytovú formu služby poskytujeme od 2001 (svoju
činnosť začal v 1993 ako útulok, v 1999 bol preregistrovaný
ako kombinované zariadenie, od 2001 ako resocializačné
stredisko). Snažíme sa prinavrátiť plnohodnotný život v
abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu alebo
iných nelátkových závislostí. Klientov prijímame na
základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby
a odporúčaní lekára. Doliečovací proces je rozdelený do 5
štádií s dĺžkou trvania podľa individuálneho napredovania
klienta. Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne
osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie,
pracovné zručnosti, osobne napredovali, a tiež vytvárame
podmienky na možnosti štúdia. Chránené bývanie je
vyvrcholenie procesu, kedy je už klient samostatný, a
zároveň určitú dobu žije v chránenom prostredí.
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY sú vykonávané v
zariadení resocializačného strediska podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení a
udelenej akreditácie.
Poskytované služby: špecializované sociálne poradenstvo; resocializácia
a resocializačné programy; rehabilitačná činnosť; pracovná terapia;
psychoterapia; psychologická starostlivosť; ubytovanie; stravovanie;
záujmová činnosť; vzdelávanie a príprava na vzdelávanie.

2017: NAŠE ZMENY A VÝNIMOČNÉ AKTIVITY:
♦ dovybavili sme izby pre klientov novým nábytkom
(stoly, stoličky) a vymenili sme jedálenske stoly;

♦ zakúpili sme dodávkové vozidlo;
♦ zúčastnili sme sa medzinárodného športového

stretnutia terapeutických komunít KOMUNITA CUP
TOMKY 2017;
♦ spoločne s komunitou Návrat - RDZO sme úspešne
absolvovali výlet spojený so splavením rieky Hron;
♦ v rekreačnej oblasti Domaša sme pre klientov
usporiadali viacdňovú terénnu terapiu;
♦ pripravili sme jednodňové terénne terapie:
Kapušiansky hrad, Zbojnícky hrad, Šarišský hrad,
Obišovský hrad, Cemjata, Haniská.

Gréckokatolícka charita Prešov

PRACOVISKÁ PRACOVNEJ TERAPIE
PRÁČOVŇA

AUTOUMYVÁREŇ

poskytnuté služby poskytnuté služby
INTERNÉ
INTERNÉ
2016
2017
2016
2017
771
1187
587
201
EXTERNÉ
EXTERNÉ
2016
2017
2016
2017
116
101
1 047
1 480

PNEUSERVIS A DROBNÝ SERVIS

poskytnuté služby
INTERNÉ
EXTERNÉ
2016
2017
2016
2017
25
36
450
323

Pri Domove nádeje sú zriadené pracoviská pracovnej
terapie. Vďaka nim majú naši klienti možnosť získať,
zvyšovať a udržiavať svoje pracovné návyky a zručnosti,
čím sa integrujú do pracovného procesu. Okrem zlepšenia
osobných predpokladov, zmysluplného vyplnenia
denného režimu, klienti službami pomáhajú aj verejnosti
a zvyšujú svoje šance následne sa uplatniť na trhu práce.

♦ PRÁČOVŇA - činnosť realizovaná od 2009;
♦ AUTOUMYVÁREŇ - činnosť realizovaná od 2009;
♦ PNEUSERVIS A DROBNÝ SERVIS ÁUT - činnosť
realizovaná od roku 2013, v roku 2015 rozšírená
o drobný servis.

KLUB KAHAN
Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu je doplnková
služba existujúca od roku 2003. Socioterapeutický klub
pre abstinujúcich od návykových látok je miestom pre
uľahčovanie liečby i šírenie informácii dôležitých pre
abstinenciu. Ponúkame emočnú podporu člena klubu v
ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a snažíme
sa šíriť myšlienky abstinentského spôsobu života.

počet

ČLENOV

(priemerný)

2016
10

2017
12

počet

STRETNUTÍ
klubu

2016
54

2017
53

STRETNUTIA KLUBU KAHAN
každý štvrtok v čase od 16.00 - 18.00 hodiny
v priestoroch Resocializačného strediska Domov nádeje
na Jarkovej ulici 79 v Prešove.
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PRAX
ŠTUDENTOV
vzdelávacia
doplnková
služba GKCH

PASTORAČNÁ PRAX BOHOSLOVCOV
Na základe spolupráce s Gréckokatolíckym kňazským
seminárom bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
ponúkame a vytvárame priestor na možnosť strávenia
pastoračného roka práve v našich zariadeniach.
Bohoslovci napomáhajú v plynulosti sociálnych služieb
Nízkoprahového denného centra. Sú nápomocní
pri duchovnej podpore klientov, a tiež pri všetkých
duchovných aktivitách GKCH. Bohoslovci sa počas svojho
pôsobenia učia samostatnosti, rôznym zručnostiam v
komunikácii s ľuďmi v náročných životných situáciach.
V roku 2017 boli súčasťou charitnej rodiny bohoslovci:
♦ MATEJ ZORVAN (september 2016 - jún 2017)
♦ RADOSLAV ŠIMKO (september 2017 - jún 2018)

DOMÁCA
PRAX ŠTUDENTOV
Školiace
pracovisko
domácej
odbornej praxe sa zameriava
na 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.

30

hodiny praxe a
počet študentov

PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

55
hod.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta

60
hod.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Ústav soc. vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

90
hod.

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

60
hod.

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

60
hod.

Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

20
hod.

Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

Gréckokatolícka charita Prešov

ZAHRANIČNÁ PRAX ŠTUDENTOV
Vzdelávacia služba na základe spolupráce s partnerskou
inštitúciou Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
prostredníctvom medzinárodného programu Erasmus+.
Cieľom praxe je získať praktické poznatky s cieľovou
skupinou v rámci služieb GKCH.
V roku 2017 bol súčasťou charitnej rodiny študent:
♦ MICHAL DUBOVIC (11. október - 10. december)
Okrem našich služieb mal študent možnosť navštíviť
aj IKV Žakovce, zúčastniť sa prednášok na Filozofickej
fakulte Prešovskej univerzity, a tiež aktívne vypomáhal
pri viacerých podujatiach. Na pridelenom pracovisku si
nachádzal zmysluplnú činnosť pre svoj osobný i profesný
rast. Prejavil schopnosť reagovať na potreby klientov a
ponúkol hodnotnú spätnú väzbu kolegom.

Na každej praxi je zaujímavé
porovnávať a prepájať teóriu, ktorou
nás škola vybavila. Pre študenta,
ktorý nikdy nevytiahol päty zo školy,
je niečo také náročné. Myslím si, že
ale študent nabitý znalosťami musí
najprv tak trochu všetky poznatky
pustiť, aby mohol pozorovať situáciu
takú, aká je. Vnímať jednoducho
ľudsky a prirodzene všetko, čo sa
okolo deje. Potom môže nasadiť
optiku teoretických znalostí, ktoré
majú nesmiernu pomoc pre človeka, s
ktorým pracuje. Teória ponúkne nové
pohľady, východiská i možnosti, ktoré
môže študent opäť zas už prakticky
otestovať a vyvodiť následky.
- Michal, študent z Českej republiky -

PREVENTÍVNE AKTIVITY NIELEN
PRE ŠTUDENTOV
Preventívnymi akvitiami a besedami pre študentov aj
klientov sociálnych služieb sa snažíme predchádzať
kriminalite. Cieľom takýchto odborných prednášok je
aj informovanie verejnosti o zložitejšej problematike
obchodovania s ľuďmi. Na preventívnych aktivitách
sa účastnici dozvedia o základných pojmoch, získajú
praktické rady pred cestou do zahraničia, rozoberajú
ponuky práce a jej výhody doma a v zahraničí. Prínosom
sú aj dokumentárne videá a svedectvá obchodovaných
alebo ľudí zneužívaných na prácu.

20 študentov
protidrogová tématika
pre 1 školu
4

hod

Prešov

18

Humenné

Prešov

41 študentov
prevencia obchodovania s ľuďmi
pre študentov 2 škôl

30 študentov
prevencia obchodovania
s ľuďmi pre študentov 2 škôl
hod

4

hod

5

hod

Svidník

9 zariadení sociálnych služieb
prevencia obchodovania s ľuďmi

21
40 azylantov hod
prevencia obchodovania
s ľuďmi v azylovom zariadení Humenné
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FARSKÁ
CHARITA
Okružná
Ak chcete poznať dôvod ich
angažovania, ich osobnej
zodpovednosti za veci spoločné,
potom sa stačí započúvať
do svedectva jedného
z dobrovoľníkov, ktorý na
vianočnom koncerte prezentoval
doterajšie skúsenosti a so slzami
v očiach povedal:
„Už dávno som nezažil atmosféru
radosti, pokoja a priateľstva,
aké zažívam pri spoločných
brigádach...“
- Jozefína, koordinátorka farskej charity -

32

FARSKÁ CHARITA AKO PILOTNÝ PROJEKT
V roku 2017 sme po viacerých pokusoch opätovne začali
s rozvojom farských charít v našej archieparchii. Pilotný
projekt sme začali realizovať s dobrovoľníčkou Jozefínou
Komárovou, koordinátorkou farských charít. V úzkej
spolupráci s duchovných správcom farnosti Okružná
otcom Mariánom Feckaničom, aj za podpory vedenia obce
sme modelovo začali s farskou charitou v tejto farnosti. Na
základe prieskumu potrieb sme vytvoril plán zamerania
jej zamerania, ktorého cieľom je oživiť cit pre život v obci
a farnosti, podnietiť k spolupráci, a tým skvalitniť život
všetkých farníkov a obyvateľov obce.
Okrem trojčlenného vedúceho tímu vznikli viaceré
podporné skupinky so zámerom:
♦ zveľadenie životného prostredia v okolí obce;
♦ skrášlenie sakrálneho prostredia;
♦ povznesenie kultúrneho aj spoločenského života;
♦ rozvoj solidarity s núdznymi.
Výsledkom celoročného úsilia boli čistiace brigády v lese,
decembrový Vianočný koncert detského zboru, ktorý
vznikol v rámci farskej charity, ale aj ocenenie našej
koordinátorky za rozvoj dobrovoľníckej služby.

Gréckokatolícka charita Prešov

DOPLNKOVÁ SLUŽBA
Dobrovoľnícku činnosť vykonáva dobrovoľník na základe
svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu,
založenú na jeho schopnostiach aj zručnostiach.
V rámci jednotlivých zariadení sa pracuje s príležitostnými
alebo pravidelnými dobrovoľníkmi individuálne. Tí sú
nápomocní hlavne pri realizovaní materiálnych zbierok
alebo počas propagačnej činnosti.
Dobrovoľnícky tím je aktívny aj v rámci Centra GKCH,
ktorý spoločne absolvoval vyše 12 aktvít a dobrovoľne
odpracoval 65 hodín. 3 pravidelní a 37 príležitostných
dobrovoľníkov pomáhalo pri materiálnych zbierkach, pri
prípravách na jarnú a jesennú zbierku v chrámoch, počas
roka vypomáhalo v propagačných stánkoch. Rovnako
počas vianočných sviatkov koledovali v rámci prešovských
zariadení, a tiež sme sa spoločne zapojili do Dní aktívneho
dobrovoľníctva - presádzanie kvetín a maľovanie brány.

DOBROVOĽNÍCTVO
naši

DOBROVOĽNÍCI
(celkovo v GKCH)

2016
109

2017
74

Chalani vnímali veľmi pozitívne
zapojenie sa do aktivity „Milujem
svoje mesto“. Potešila ich zmena
prostredia a manuálna práca
na čerstvom vzduchu a mali aj
dobrý pocit z toho, že urobili niečo
prospešné pre mesto Prešov.
- Janka, koordinátorka dobrovoľníkov -
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PROJEKTY
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
OKIEN V BUDOVE POBYTOVÝCH SLUŽIEB
Hlavným cieľom bola komplexná výmena okien v budove
sociálno-pobytových služieb. Projektom sme nadviazali
na predchádzajúcu I. etapu rekonštrukcií. V tejto II. etape
sme vymenili 27 okien, čím sa zabezpečila energetická
úspora, zníženie hlučnosti a zvýšila sa životnosť a
estetickosť budovy.
PARTNER

TRVANIE

MIESTO

Ministerstvo
Pobytové služby
jún - november
práce, sociálny
Pod Táborom 33
2017
vecí a rodiny SR
Prešov

SUMA
10 000 EUR

PODPORA PERIODICKEJ TLAČE CESTA
Hlavným cieľom bolo zabezpečenie financovania tlače
pouličného časopisu Cesta, ktorý pomáha ľuďom bez
domova integrovať sa do spoločnosti, pomáha v prevencii
bezdomovectva a pozitívne vplýva na postoje verejnosti
voči týmto ľuďom. Vďaka finančnej podpore môžeme
naďalej touto formou pomáhať ľuďom žijúcim na okraji
spoločnosti.
PARTNER
Konferencia
biskupov
Slovenska

TRVANIE

MIESTO

SUMA

Redakcia Cesta
január Pod Táborom 33
december 2017
Prešov

4 200 EUR

PODPORA EDIČNEJ ČINNOSTI
Hlavným cieľom bolo personálne zabezpečiť chod redakcie
mesačníka Cesta. Napriek poslaniu, ktoré so sebou predaj
časopisu prináša, dlhodobo bojujeme so zabezpečením
financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácii sa nám
podarilo zabezpečiť plynulý chod redakcie.
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PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

Ministerstvo
práce, sociálny
vecí a rodiny SR

apríl až
december
2017

Redakcia Cesta
Pod Táborom 33
Prešov

3 000 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov

MODERNIZÁCIA NÁBYTKU
Hlavným cieľom bola výmena nábytku v izbách klientov
(stoly, stoličky a nočné stolíky) a v spoločenskej miestnosti/
jedálni. Pôvodné vybavenie bolo zastarané a používaním
zničené. Vďaka dotácii sa podarilo zmodernizovať všetky
izby zakúpením 15 stolov, 47 stoličiek a 23 nočných
stolíkov. Projektom sa zlepšili ubytovacie podmienky a
priestory prispeli k zvýšeniu komfortu.
PARTNER

TRVANIE

Ministerstvo
jún - november
práce, sociálny
2017
vecí a rodiny SR

MIESTO

SUMA

Domov nádeje
Jarková 79
Prešov

2 700 EUR

VIANOČNÉ BALÍČKY PRE KLIENTOV
Hlavným cieľom bolo darovať krásne vianočné darčeky
pod stromček klientom sociálnych služieb. Klienti svoje
priania a sny napísali, aby ich vedeli zamestnanci firmy
čo najadresnejšie potešiť. V balíčkoch sa objavili rôzne
drobnosti: oblečenie, uteráky, hrnčeky, drogéria, hry,
knihy, sladkosti, zimné doplnky a iné. Spolu sme potešili
168 klientov našich služieb.
PARTNER

TRVANIE

MIESTO

Lenka
Bašňáková
Dom sv. Simeona
Dom sv. Júdu
firma AT&T
Tadeáša
Network Slovakia
(cez nich ďalšie december 2017 Sociálne centrum
Humenné
4 firmy a 9
Domov nádeje
jednotlivcov)
Dom sv. Anny
dm drogeria
Charita Užhorod
Kontura Slovakia

SUMA

materiálne
vianočné
darčeky

OPATROVATEĽSKÁ
PREŠOV

SLUŽBA

V

MESTE

Hlavným
cieľom
bolo
poskytovanie
domácej
opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí
klienta. Opatrovateľská služba je vykonávaná úkonmi
opatrovateľky v dohodnutom rozsahu. Vďaka finančnému
príspevku vieme podať pomocnú ruku seniorom
odkázaným na pomoc inej osoby.
PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

Mesto Prešov

január december 2017

Mesto
Prešov

1 999,77 EUR
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PROJEKTY CEZ ÚRAD PRÁCE
V roku 2017 sme prostredníctvom
príspevkov a programov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky vytvorili
pracovné príležitosti pre 45
uchádzačov o zamestnanie. Aktívne
sme spolupracovali s úradmi v
mestách: Prešov, Stará Ľubovňa,
Humenné, Vranov nad Topľou,
Bardejov/Svidník.

POČET OSÔB (spolu: 45) ČINNOSŤ

Som vďačná za túto pracovnú
príležitosť, bohužiaľ, je to len
na určité obdobie. Na pracovný
kolektív aj skúsenosť budem
spomínať len v dobrom.
- Mária, zamestnankyňa cez projekt
ÚPSVaR -

=10
= 7
= 1
= 2
= 1
= 6
= 1
= 7
= 7
= 1
= 1
= 1

Aktivačný príspevok
Dobrovoľnícka služba
Absolventská prax
Šanca na zamestnanie
50 +
Chránené pracovisko/dielňa
Pracovný asistent
Praxou k zamestnaniu
Praxou k zamestnaniu - mentor
Hmotná núdza
Šanca pre mladých
Šanca pre mladých - mentor

PODMIENKY KVALITY
Spôsob spracovania podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby v roku 2017 pokračoval dopĺňaním
interných predpisov a dokumentov.
Z pohľadu praxe zámerom ich spracovania bolo podchytiť
spoločnú tému nielen z povinnosti zákona o sociálnych
službách, ale aj potreby GKCH napr. vypracovanie výročnej
správy, organizačná štruktúra GKCH, komunikačný systém,
spracovanie a poskytovanie informácii, smernica k tvorbe
interných dokumentov, program supervízie a vzdelávania.
Dôležitou témou v sociálnych službách je popísaná a
dodržiavaná metodika komunikácie a postupov práce v
problémových situáciách.
V niektorých zariadeniach sa aktualizovali organizačné
predpisy najmä: prevádzkový a domový poriadok v
nadväznosti na viaceré zákonné povinnosti.
Charakter práce v službách krízovej intervencie, službách
odkázanosti má svoje špecifické odborné činnosti,
metódy práce a postupy pri uzatváraní a ukončovaní
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. A preto aj tieto
témy boli samostatne spracované pre jednotlivé druhy
sociálnych služieb, vrátane špecializovaného sociálneho
poradenstva.
Samotný proces tvorby prechádzal tímovou spoluprácou.
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Niektoré zmeny v zákonoch,
podmienkach
financovania
prevádzok
zariadení
počas
roka prinášali nové situácie a
povinnosti. Vzhľadom k tomu bolo
potrebné v niektorých etapách
práce zavádzania podmienok
kvality prispôsobiť sa okolnostiam
vzhľadom na dohodnutý plán.
Záver roka priniesol ďalší termín
odkladu hodnotenia podmienok
kvality zo strany Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny do
31. augusta 2019.
Podstata kvality kresťanského
zariadenia sa meria schopnosťou
milovať blížneho - konkrétne,
individuálne s rešpektovaním
profesionálneho a odborného
prístupu. Nakoniec kvalita v tomto
rozmere vždy priťahuje. Kráčanie
po ceste kvality je rovnako dôležité
ako dosiahnutie jej cieľa.

Gréckokatolícka charita Prešov

ZARIADENIE

POČET
STRETNUTÍ

POČET
HODÍN

INDIVIDUÁLNE
HODINY

Centrum GKCH

2 stretnutia

6 hodín

1 hodina

Pobytové zariadenia
+ Centrum sociálno
poradenských služieb

2 stretnutia

6 hodín

1 hodina

Denné stacionáre +
Dom sv. Faustíny

2 stretnutia

6 hodín

1 hodina

RS Domov nádeje

2 stretnutia

6 hodín

-

Dom sv. Anny

4 stretnutia

12 hodín

-

Vedúci zariadení

2 stretnutia

6 hodiny

1 hodina

Organizácia

-

-

5 hodín

SPOLU

14

42

9

Zamestnanci reflektujú v spätných väzbách, že supervízia
vytvárala predpoklady a podmienky na profesionálny
rozvoj, vzdelanosť a odbornosť rastu zamestnancov
na všetkých úrovniach. Snaží sa o podporu vnútornej
motivácie zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu
a dopĺňa systém vnútornej supervízie v organizácii
uskutočňovanej v krízových situáciách.
- doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., supervízorka GKCH -

SUPERVÍZIA
Cieľom externej supervízie je
zabezpečiť pohľad nezávislého
odborníka a profesionalizácia
práce.
Zamestnanci
získajú
podnety pre prácu s klientmi,
rozširujú možnosti a alternatívy
práce s určitými prípadmi,
hľadajú riešenie a verifikáciu,
učia sa spracovať konfliktné
situácie na pracovisku, najmä
v oblasti komunikácie, plnenia
zadaných úloh a cieľov, prevencia
poškodzovania prijímateľov služieb,
určenie a zbieranie skúseností
prostredníctvom
agogického
procesu. Supervízia je v organizácii
miestom pre neustály rozvoj
zamestnancov. Od harmonizácie
samého seba, cez inštruovanie času
a zaradenie svojich povinností, po
radosť zo stretnutia s ľuďmi, ktorí
majú spoločné hodnoty, zmysel pre
tvorbu, dôslednosť, zodpovedný
prístup a hľadanie nových
podnetov k zefektívneniu poslania
voči tým, ktorí ju potrebujú.
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OCENENIA
OCENENIE V RÁMCI
PREVENCIE KRIMINALITY
V septembri si z odovzdávania cien
v oblasti Prevencie kriminality za
rok 2016 odniesla jedno z ocenení
Helena Paňková, vedúca Domu sv.
Faustíny. Helenka dostala Čestné
uznanie za prácu hlavne v prevencii
a pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi, ktoré jej odovzdal
osobne riaditeľ odboru prevencie
kriminality kancelárie ministra
vnútra SR Jozef Halcin a Emil
Chlapeček, prednosta prešovského
okresného úradu.

NAJLEPŠIA
ZAMESTNANKYŇA
V PREŠOVSKOM KRAJI
Na
7.
ročníku
udeľovania
prešovských krajských cien „Krídla
túžby 2017“ si domov odniesla
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ocenenie aj naša kolegyňa Ľubica Sluťáková. V kategórii
Zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si spomedzi
šiestich nominácií prevzala ocenenie Ľubka, ktorá v našich
službách odpracovala vyše tretinu svojho života. Prešla od
práce sociálneho pracovníka v útulku Dom Charitas až po
terapeutku v Resocializačnom stredisku Domov nádeje. V
plnej miere sa odborne venuje klientom strediska. Svojim
profesionálnym, odborným a ľudským prístupom sa stala
neodmysliteľnou súčasťou terapeutického tímu a oporou
klientom pri ich sprevádzaní procesom resocializácie. Na
podujatí vystúpili s divadelným predstavením „Farby“ aj
mladí divadelníci z Domu sv. Anny, ktorí postúpili do finále
z regionálneho kola.

KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI
Na 16. ročníku odovzdávania ocenení dobrovoľníkom i
organizáciám „Krajské srdce na dlani 2017“ bola medzi
ocenenými aj naša doborovoľníčka Jozefína Komárová,
koordinátorka farských charít. Slávnosť, počas ktorej
sa rozdali ocenenia za prospešnú činnosť pre rozvoj
Prešovského kraja sa konala pod záštitou primátorky
mesta Prešov, Andrei Turčanovej. Naša dobrovoľníčka
Jožka získala ocenenie za oblasť vzdelávania a osvetovej
činnosti. V rámci GKCH pani Jožka od februára 2017
rozbieha projekt farských charít, skúšobne vo farnosti
Okružná.

Gréckokatolícka charita Prešov

70. VÝROČIE VZNIKU
Významný medzník sme oslávili 9. novembra 2017 svätou
liturgiou s vladykom Jánom Babjakom, SJ. Slávnosť sa
konala v kaplnke bl. P. P. Gojdiča na Centre GKCH, ktorá bola
založená presne pred 10 rokmi. Program začal napoludnie
modlitbou Anjel Pána a modlitbou k patrónovi kaplnky.
Po slávnostnej archijerejskej liturgii nasledovalo vzájomné
zdieľanie osobných skúseností zamestnacov. Bežné
aktivity zachytené okom fotografa a výpovede tých, ktorí
sa denne snažia pomáhať v ťažkých životných situáciách,
boli silným svedectvom realizácie sociálnej práce v praxi.
BESEDA PRI ŠÁLKE KÁVY
Vo večerných hodinách program voľne pokračoval
besedou v literárnej kaviarni Viola. Prostredníctvom
osobných výpovedí hostí sa návštevníci mohli dozvedieť
ako sa obnovila činnosť Charity na Slovensku po páde
režimu, ako vznikla myšlienka tvorby pouličného
mesačníka Cesta, skúsenosti s obeťami obchodu s ľuďmi,
ale aj to, aká silná je závislosť na drogách a ako s nimi
vyhrať boj. Celý program obohatili hudobné vystúpenia
známej talentovanej speváčky Hanky Servickej.

CHUDOBA V NÁS
Zapojili sme sa do slávenia 1. Svetového dňa chudobných
vyhláseného pápežom Františkom na deň 19. november.
Úmysel sme si pripomenuli svätou liturgiou a program

NAŠE
VÝNIMOČNÉ
OKAMIHY
voľne pokračoval v priestoroch
Resocializačného
strediska
Domov nádeje v Prešove. Jeho
súčasťou bola beseda bývalého
misionára pátra Massea Golhu,
OFM, ktorý sa podelil so svojimi
skúsenosťami z misie v Južnom
Sudáne. Spríjemnením bola košická
gospelová skupina Kalich pôsobiaca
pri Oáze – nádej pre nový život v
Bernátovciach. Medzi hudobníkmi
kapely nájdeme aj dvoch našich
klientov z Domova nádeje v
Prešove, ktorí úspešne absolvovali
resocializáciu a dnes sú zaradení do
bežného života.
Na záver sme sa modlitbou Otče
náš s duchovným správcom GKCH
o. Vasilom Kormaníkom pomodlili
na úmysel dňa - za chudobných.
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TESCO ZBIERKA
POTRAVÍN
Už po 5. krát sme sa zapojili
do
potravinovej
zbierky
spoločnosti
Tesco.
Vďaka
štedrosti nakupujúcich, sme 9. 11. novembra vyzbierali takmer
5 000 kg vybraných potravín a
hygienických potrieb. Celková suma
darovaných produktov presiahla
sumu 5 000 eur. Podiel trvanlivých
potravín sme využili v rámci našich
služieb a zariadení pre ľudí v núdzi
a časť putovala do rodín, ktoré to
potrebujú.

8. ROČNÍK ZBIERKY
ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
Počas letných prázdnin sme sa
zapojili do Zbierky školských
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pomôcok s hlavným mottom: „S prázdnou taškou sa do
školy nechodí.“ Na 8. ročníku sme v mestách Prešov,
Svidník, Humenné, Snina a Stará Ľubovňa vyzbierali vyše
100 zošitov, 50 školských tašiek a peračníkov, farbičiek a
iných písacích potrieb. Darcovia nosili úplne nové potreby,
ale našlo sa aj niekoľko archívnych kúskov. Školské potreby
sme venovali sociálne slabším rodinám so školopovinnými
deťmi v mestách, kde sme zbierku realizovali.

VYNOVENÝ CHARITNÝ POUKAZ
V mesiaci november sme spustili distribúciu vynovených
Poukazov na stravu v meste Prešov, ktoré boli doplnené o
možnosť využívania ďalších služieb. Nový Charitný poukaz
môžu ľudia v núdzi využiť nielen na teplé jedlo, ale aj na
základnú osobnú hygienu, ošatenie alebo prenocovanie.
Hlavným dôvodom rozšírenia služieb bolo zapojenie
našej organizácie do Národného projektu Teplé jedlá,
vďaka ktorému ľudia v núdzi dostanú jedlo a teplý nápoj
úplne zdarma. Hľadali sme správny spôsob ako ponechať
zabehnuté poukazy ako možnosť zmysluplnej pomoci
pre verejnosť. Rozhodli sme sa rozšíriť ponuku služieb
uplatniteľných poukazom, z ktorých si človek v núdzi
môže vybrať. Vzhľadom na rozšírenie služieb a zvyšovanie
nákladov sme cenu poukazov zvýšili na sumu 0,50 EUR.
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SUMMARY
Dear readers, dear our friends and supporters,
the year 2017 is behind us. During it, we tried, with love
and expertise, to serve the poor people, lonely people
and the people in need.
In the past year, we remembered the 70th anniversary
of our charity. The important milestone was celebrated
on 9 November by a common holy liturgy with Mons. Ján
Babjak, SJ. The celebration took place in the chapel of
blessed P. P. Gojdič at the GKCH Center, which was founded
exactly 10 years ago. After the liturgy, the mutual sharing
of the personal experience of the employees followed.
In the evening, the program continued with a series of
personal testimonies of employees, clients and friends
of our charity in the literary café Viola. The program was
enriched by the musical performances of the singer Hanka
Servická.
We also got involved into the celebration of the 1st World
Day of the Poor declared by Pope Francisco for the day
of 19 November. The intention we reminded through the
holy liturgy and a discussion, during which there was a
performance of the former missionary priest, Father
Masseo Golha, OFM. He shared his experience from the
mission to Southern Sudan. The gospel group, The Chalice,
acting in the Oasis – a hope for a new life in Bernátovce was a pleasure.
The work and expertise of our colleagues has been
confirmed by several awards. In September, in the area
of crime prevention, Helena Paňková, head of the House
of St. Faustína in Svidník, won the prize, for work mainly
in the field of prevention of and assistance to victims of
trafficking in human beings. The Wings of Desire 2017
in the Prešov Self-Governing Region brought the award
to Ľubica Sluťáková, the therapist in the Hope Home in
Prešov, in the category Employee from Social Services
Facilities. A volunteer Jozefína Komárová, the coordinator
of the parish charities, was awarded on the 16th
anniversary of the Regional Heart on the Palm of 2017.
At the Christmas meeting of the employees of the GKCH,
for their previous service to clients were awarded:
Vierka Antošová, the ergotherapist from the House of St.
Faustína in Svidník and Denisa Považanová, editor-in-chief
of the monthly the Path.
During the year we helped 2 333 clients altogether. In the
service of the charity, 97 employees are employed, out

of which one third were circulating.
Up to 21% of our employees are
people with health disabilities.
In our activities, 74 volunteers
helped us occasionally or regularly.
We managed to keep most of the
services provided. Repeatedly, we
have begun with the development
of the parish charities in the
archeparchy, i.e. in the parish of
Okružná. Due to the interest in our
services, we have expanded our
capacity of Residential Facilities
for homeless people. We went to
the reconstruction works of the
Residential Facilities Pod Táborom,
as well as in the House on a halfway in Svidník. For organizational
and financial reasons, we have
ended up the service of the
Humanitarian warehouse in Prešov,
the Community center of Prešov
and the Protected workshop in
Stará Ľubovňa. We were working
to launch a daily stationary service
in Fulianka, due to the change
of legislation and the method of
funding, not realized.
Last year, the National Council of
the Slovak Republic approved an
amendment to the Act on Social
Services, which means for us
more administrative burden and
changing the way of financing
the provided services. Therefore,
the need to look for new financial
resources that we can manage
through our own activity, appears
very important. We are more than
grateful to you, our donors and
supporters, that you are standing
by us. Let the gracious Lord
compensate you a hundred times
your financial, material or spiritual
help.
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FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY A VÝNOSY
ROK 2017
(v eurách)

NÁKLADY

ROK 2017
(v eurách)

VÝNOSY

spotreba materiálu

116 497

tržby z predaja služieb

278 067

spotreba energie

57 973

prijaté dary

28 478

opravy a udržiavanie

15 225

zbierky na Charitu v chrámoch

35 248

služby

60 823

výnosy z nájmu majetku

7 031

mzdové náklady

646 302

ostatné výnosy

43 465

zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

223 374

príspevky z podielu zaplatenej dane
(s odpismi)

14 209

zákonné sociálne náklady

40 756

príspevok MPSVaR na nocľaháreň a
denné stacionáre

92 005

dane a poplatky

9 545

príspevok Prešovského samosprávneho
kraja

480 966

finančné náklady

3 411

prevádzková dotácia Mesta Prešov

3 540

ostatné náklady

37 375

príspevok na Nízkoprahové denné
centrum Mesta Prešov

32 598

odpisy dlhodobého nehmotného
majetku

55 295

nenavrátny príspevok v rámci
Švajčiarskeho finančného mechanizmu

44 361

príspevok ÚPSVaR na prevádzku
chránených dielní

12 102

prevádzkové dotácie miest a obcí

8 803

prevádzková dotácia Národný projekt
Opatrovateľská služba

46 892

ostatné

61 082

SPOLU

1 284 216

poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

SPOLU

513

1 268 912

Finančný výsledok hospodárenia je + 15 304 eur.

FINANČNÝ PREHĽAD: STAV MAJETKU
POLOŽKA

STAV K
1.1.2017
(v eurách)

STAV K
31.12.2017
(v eurách)

POLOŽKA

STAV K
1.1.2017
(v eurách)

STAV K
31.12.2017
(v eurách)

NEOBEŽNÝ MAJETOK

690 220

652 824

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

358 056

373 359

0

0

vlastné imanie

362 317

362 317

dlhodobý hmotný majetok

690 220

652 824

nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulého roka

- 10 247

- 4 261

dlhodobý finančný majetok

0

0

súčasný výsledok hospodárenia

5 986

15 304

393 601

387 881

72 945

102 525

516

466

rezervy

2 617

5 022

pohľadávky

108 886

97 688

záväzky

70 520

97 271

finančné účty

284 198

289 727

bankové pôžičky

0

0

16 764

17 602

669 584

582 423

1 100 584

1 058 307

1 100 584

1 058 307

dlhodobý nehmotný majetok

OBEŽNÝ MAJETOK
zásoby

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
MAJETOK SPOLU
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CUDZIE ZDROJE KRYTIA

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
ZDROJE SPOLU
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FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY SLUŽIEB
ROK 2016
(v eurách)

ROK 2017
(v eurách)

EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ
NÁKLADY

Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas Prešov a Snina

113 791

118 175

-

Dom Charitas, Prešov

68 958

75 290

260,95

Dom sv. Anny - Služba včasnej intervencie, Stará Ľubovňa

-

14 787

9,94 *

Dom sv. Anny - Denný stacionár

-

18 311

320,45

Dom sv. Anny - Domov sociálnych služieb

90 006

130 967

4,22 *

Dom sv. Anny - Rehabilitačné stredisko

40 234

64 056

3,77 *

Dom sv. Faustíny, Svidník

51 667

52 250

289,85

Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

39 399

32 881

260,40

Dom sv. Simeona, Sačurov

49 873

55 334

247,10

Nízkoprahové denné centrum, Prešov

53 125

48 103

166,58

Nocľaháreň Effeta, Prešov

19 502

20 069

139,06

Resocializačné stredisko Domov nádeje, Prešov

169 929

160 097

580,06

Sociálne centrum Humenné

11 137

12 395

6,24 *

Sociálne centrum Prešov

29 837

27 949

7,04 *

Sociálne centrum Svidník

11 591

13 310

6,71 *

Útulok Archa, Prešov

131 139

126 093

197,81

858

-

Centrum GKCH, Prešov

33 955

74 696

Chránené pracoviská prostredníctvom ÚPSVaR

13 445

15 567

Dom sv. Anny - Chránená dielňa prostredníctvom ÚPSVaR

8 445

16 784

217 485

9 424

4 473

440

855

447

Komunitné centrum Prešov

6 444

25 934

Opatrovateľská služba, Prešov

14 575

75 392

Pracovná terapia klientov Resocializačného strediska Domov nádeje

23 772

28 546

Redakcia Cesta, Prešov

39 598

36 517

Terénna sociálna práca, Prešov

6 494

15 229

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

ROK 2017

ĎALŠIE SLUŽBY A PROJEKTY
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR

Dom sv. Anny - Projekt v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Humanitárny sklad solidarity, Prešov
Klub Kahan, Prešov

5,21

prepočet na klienta a mesiac
* prepočet na klienta a hodinu
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FINANČNÝ PREHĽAD: VÝNOSY ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH
ROK 2016

PROTOPRESBYTERIÁT
Bardejov

JESEŇ

JAR

JESEŇ

1 131

1 157

1 201

1 068

Hrabské

442

400

524

596

896

797

1 049

986

Medzilaborce

695

610

654

727

Poprad

786

890

1 122

1 005

Prešov

2 261

2 784

2 890

2 406

Sabinov

944

1 178

1 250

951

Snina
Stropkov
Svidník

749

622

605

885

1 750

1 799

2 112

1 652

961

977

1 150

1 054

969

930

1 120

1 043

Vranov nad Topľou - Čemerné

1 209

1 017

1 514

1 508

Vranov nad Topľou - mesto

1 147

660

1 145

771

14 370

13 974

16 383

15 533

393

453

419

429

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA
(vrátane výnosov zbierok doručených neskôr)
Banská Bystrica
Bratislava - Trnava

740

682

956

820

Nitra - Trenčín

174

154

144

178

Žilina

204

139

260

126

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
(vrátane výnosov zbierok doručených neskôr)

1 512

1 428

1 779

1 553

SPOLU

15 822

15 402

18 162

17 086

ÚČEL POUŽITIA JARNEJ ZBIERKY 2017

SUMA
(v eurách)

DOM SV. ANNY, STARÁ ĽUBOVŇA
preprava (pohonné hmoty), vďaka ktorej 12 041,59
denne umožníme 20 deťom presun
z domova k nám
RS DOMOV NÁDEJE, PREŠOV
skvalitnenie terapie a opravné vylepšenia
každodenného pobytu v zariadení
Centrum GKCH
oprava kancelárskych priestorov

44

JAR

Humenné

Stará Ľubovňa

SPOLU

ROK 2017

3 559,67
2 560,24
18 161,50

ÚČEL POUŽITIA JESENNEJ ZBIERKY 2017

SUMA
(v eurách)

poistenie motorových vozidiel, majetku,
zodpovednosti za škodu

5 327,79

časť mzdových nákladov Centra GKCH

4 835,74

daň z nehnuteľnosti

3 777,02

duchovné cvičenia a obnovy zamestnancov

1 082,00

aktualizácia mzdového a účtovného
software

974,46

bankové poplatky

856,98

oprava služobného automobilu

232,50

SPOLU

17 086,49

Gréckokatolícka charita Prešov

FINANČNÝ PREHĽAD DAROV
ÚČEL POUŽITIA DAROVANÉHO
PODIELU ZAPLATENÝCH DANÍ
(prijaté v roku 2017 za rok 2016)

SUMA
(v eurách)

ÚČEL POUŽITIA DAROV ČLENOV
KLUBU PRIATEĽOV GKCH
A DAROV PROSTREDNÍCTVOM
DARUJME.SK A LUDIALUDOM.SK

SUMA
(v eurách)

Mesačník Cesta,
tlač pouličného charitného časopisu

7 791,90

Tlač a propagácia zbierky básní našej
klientky Stanky

1725

Vybavenie do izby pre hostí

1 130

Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa,
materiál na arteterapiu, súčiastky na
auto, kuchynské a hygienické potreby,
ochranné pracovné pomôcky
Resocializačné stredisko Domov nádeje,
Prešov,
terénna terapia klientov

2 100,88

723,40

Sociálna výpomoc,
stavebný materiál pre rodinu v núdzi,
ktorej zhorel dom a na vybavenie
dokladov klientov

592,69

Resocializačné stredisko Domov nádeje,
Prešov,
pohonné hmoty na prepravu klientov

500

SPOLU

11 708,87

Darčekové predmety

928

Tlač výročnej správy

763

Poplatky správy

547

Materiál na rozvoj pracovných činností
klientok Domu sv. Faustíny vo Svidníku

310

Časť mzdových nákladov Centra a odvody

258

Sociálna výpomoc pre pána Kravčíka
a osudy ľudí na ulici

245

Prevádzka Nízkoprahové denného
centra, Prešov

124

Zdravotnícke potreby pre ADOS Charitas

20

SPOLU

6 050

PERSONÁL
V roku 2017 v službách GKCH pracovalo 97 zamestnacov, čo znamená nárast oproti predchádzajúcemu
obdobiu o 14,72 %, z ktorých sa tretina obmenila. Až 21 % z našich zamestnancov tvoria ľudia so
zdravotným znevýhodnením. Priemerná mzda v roku 2017 bola v sume 487,43 EUR, čo je pokles o
15,85 % oproti predchádzajúcemu roku.

PERSONÁLNE UKAZOVATELE

o 13 %
75 %
25 %
21 %

ROK
2016

ROK 2017
SPOLU MUŽI
ŽENY

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách

86

97

24

73

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

80

85

22

63

Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím

15

20

4

16

Počet zamestnancov v pracovnom pomere (k 31.12.)

86

99

25

74

Počet prijatých zamestnancov

21

37

5

32

Počet zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom

32

33

8

25

Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti

21

31

13

18

4

3

0

4

Počet zamestnancov na rodičovskej dovolenke
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ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A PODPORU
CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE
Bratislavská eparchia
Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného
P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci
Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Gréckokatolícky farský úrad Sačurov
Gréckokatolícky farský úrad Snina
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto
Konferencia biskupov Slovenska
Košická eparchia
Prešovská archieparchia
Rehoľa Františkánov, Prešov
Rímskokatolícky farský úrad Sačurov
Rímskokatolícky farský úrad Svidník
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa
Slovenská katolícka charita a jednotlivé
diecézne a arcidiecézne charity
Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa
ŠTÁTNE A ZDRAVOTNÍCKE INŠTITÚCIE
Centrum právnej pomoci Svidník
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
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
MUDr. Sergius Stramba
MUDr. Zuzana Mojzešová
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Sobrance
Národné centrum zdravotníckych informácií
Obecný úrad Cabov
Obecný úrad Čirč
Obecný úrad Davidov
Obecný úrad Dlhé Klčovo
Obecný úrad Ďurková
Obecný úrad Haligovce
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
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Obecný úrad Malý Lipník
Obecný úrad Matysová
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Okružná
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
Obecný úrad Údol
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
PhDr. Mária Jancurová, Stará Ľubovňa
Psychiatrická ambulancia MUDr. R. Korba
Regionálne centrum hodnotenia sústavného
vzdelávania Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Revízni lekári príslušných zdr. poisťovní
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenský Červený kríž
Sociálna poisťovňa Prešov, Svidník
Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
Súkromná ambulancia klinickej psychológie Mgr. Alena Birčáková, Stará Ľubovňa
Súkromná základná umelecká škola Stará Ľubovňa
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
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 Vranov n/Topľou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Prešov
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Úrad vlády SR, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
NADÁCIE A OBČIANSKE ZDRUŽENIA
Darujme, o.z.,
Nadácia Pontis
OZ Podaj ďalej
Potravinová banka Slovenska
SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.
Synapsia Prešov
WellGiving, o.z.
Zdravita, o.z.
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MEDIÁLNI PARTNERI
Gréckokatolícky magazín
Ľubovnianska mediálna
spoločnosť
Podduklianske novinky
Prešovský Večerník
Rádio Lumen
Slovo
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
TV Lux
FIRMY
4sport
ALD MOBIL SL, s.r.o.
ATAK, Slovak Sportsdesign
AT&T Slovakia Network
Bagetéria
Bioveta SK spol. s.r.o.
ČECH, s.r.o.
Dopravný podnik mesta
Prešov, a.s.
Ekologické služby – Anna
Krištanová, s.r.o.
Ekoprim s.r.o.
ELECTRIC, spol. s.r.o.
Fecupral, spol. s.r.o.
GEMOR FASHION s.r.o.
Geodézia O.M., s.r.o.
Inštitút práce, s.r.o.
IPA Slovakia, s.r.o.
KOMA SLOVAKIA s.r.o.
KOMA MODULAR s.r.o.

KOVSMOL s.r.o.
MED-ART, spol. s.r.o.
Merkury Market
Merkury Market Slovakia
s.r.o.
Minerálne vody a.s.
Ovocinárske družstvo
Bonum
Počítače a Programovanie,
s.r.o.
RASKO
RENOJAVA s.r.o.
SLOVAKTUAL s. r. o.
STATIC STUDIO, s.r.o.
TABITA, s.r.o.
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
GAS - MG, spol. s.r.o.
PRESTAKO, s.r.o.
Pozemkové spoločenstvo
urbarialistov Klenov
TESCO STORES SR, a.s.
TOMARK, s.r.o.
UP Slovensko, s.r.o.
LOMY, s.r.o.
ENBRA, s.r.o.
J.V.S. service, s.r.o.
FEZAKO, s.r.o.
FOMZITT, s.r.o.
AMBBI, s.r.o.
Združenie exallievov
don Bosca na Slovensku
Združenie vlastníkov pôdy
pozemkové spoločenstvo
Havaj

NAŠI FINANČNÍ DARCOVIA
Ján Adamovič
Margita Ambrušová
Alena Bachingerová
Matúš Benko
Mária Blaščáková
Vierka Bukovčáková
Martin Cabák
Lukáš Čanaky
Jaroslav Dirga
Erika Dubjaková
Martin Dudinský
Andreas Dürst
Marek Engler
Anna Fábová
Natália Fenko
Darina Feckaničová
Ľuboš Fornadeľ
Pavol Gajdoš
Jana Gregová
Dominik Gromoš
Rodina Gurbaľová
Ján Heriban
Milan Hlivják
Róbert Ivanov
Dezider Jacko
Juraj Janičko
Radomír Janíčko
Jarmila Jankaničová
Rastislav Kolej
Jozefína Komárová

Beáta Končeková
Mária Koscíková
Ján Kukučka
Iveta Kulpa Ligenzová
Lukáš Leško
Margita Lešková
Radoslav Liba
Anita a Josef Lütolf - Föllmi
Lucia Michlerová
Matúš Macurák
Ján Marušin
Jozef Michalovčík
Marta Mirolová
Lýdia Mrvová
Katarína Poliaková
Ivana Ratkovská
Peter Rončík
Lucia Sedláková
Darina Skubanová
Stanislav Slávik
Marta Studená
Andrea Sučková
Helena Šidlíková
Peter Škoviera
Michaela Tumidalská
Ivana Uhliarová
Slavomír Vybiral
bohuznámi a veriaci
gréckokatolíckych farností
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BLÍZKO PRI ČLOVEKU
Ďakujeme, že prejavujete záujem
podať pomocnú ruku ľuďom
v núdzi prostredníctvom našich
zariadení a služieb. Práve vaša
pomoc prispieva k napĺňaniu nášho
poslania. Spoločne sa snažíme
zlepšovať životné podmienky tým,
ktorí to potrebujú.

KLUB PRIATEĽOV
Vaša pomoc prispieva k
napĺňaniu
nášho
poslania
pomoci ľuďom v núdzi.
Spoločne pomáhame zlepšovať
životné podmienky tým, ktorí to
potrebujú. Pomôžte nám aj vy.
Významnými pre zabezpečenie
stability našich služieb sú
pravidelné dary, vďaka ktorým
sa nám ľahšie plánujú naše
aktivity.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ DO DIELA CHARITY?
• Modlitbou,
• finačnou podporou,
• členstvom v Klube priateľov GKCH,
• materiálnou podporou,
• dobrovoľníctvom,
• zbierkou na charitu v chrámoch,
• venovaním 2 % z daní,
• kúpou časopisu Cesta,
• kúpou výrobkov pracovnej terapie,
• dobrou radou a vzájomnou pomocou.
Členstvo v Klube priateľov GKCH je jedným zo spôsobov
ako môžeš pomáhať zmysluplne a konkrétne ľuďom
v núdzi.
Staň sa aj ty jeho členom a aktívne pomáhaj.

Darcovský účet v ČSOB, a. s.:
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525
PRE VIAC INFORMÁCII:
klikni: www.gkcharita-po.sk
napíš: gkcharita@gkcharita-po.sk
alebo zavolaj: 0910 842 599

AKÉ SÚ PODMIENKY A VÝHODY ČLENSTVA?

PODMIENKY ČLENSTVA

VÝHODY

prihlásenie
do Klubu priateľov GKCH
(telefonicky, e-mailom
alebo osobne)

svätá liturgia za členov na Centre GKCH
vo štvrtky o 13:00 (účasť vítaná)
informácie o aktivitách a novinkách GKCH
poďakovanie formou výrobkov klientov
možnosť účasti na duchovnej obnove
spoločne s nami
možnosť odoberania mesačníka CESTA

pravidelná finančná
podpora

MALÝ PRÍKLAD TOHO, AKO VÁŠ DAR MÔŽE POMÁHAŤ:

5€

celotýždenná strava
pre 1 človeka bez
domova

10 €

obnovenie pracovných
návykov
pre ženy v núdzi

20 €

preprava mladého
človeka so zdravotným
znevýhodnením

Spolu podávame pomocnú ruku. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nás.
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KONTAKTY
CENTRUM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY PREŠOV

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB

DOM SVÄTEJ ANNY

POBYTOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA

Hlavná 2, 080 01 Prešov
Peter Valiček
051 77 23 970, 0904 738 357
gkcharita@gkcharita-po.sk

služby pre deti a mladých so znevýhodnením
Štúrová 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Monika Markovičová
052 23 88 304
domsvanny@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTÉHO SIMEONA

denný stacionár pre seniorov
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
Silvia Madarová
057 44 32 195
domsvsimeona@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA

denný stacionár pre dospelých so znevýhodnením
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
Danka Pavlíková
057 77 56 993
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
špecializované sociálne poradenstvo
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
Danka Pavlíková
057 77 56 993
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
špecializované sociálne poradenstvo
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Helena Paňková
054 75 24 093
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY

domov na polceste pre ženy v núdzi
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Helena Paňková
054 75 24 093
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk

ambulatné a terénne sociálne služby krízovej intervencie
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
051 77 23 752
ndc.presov@gkcharita-po.sk
pobytové sociálne služby krízovej intervencie
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Rudolf Bača
051 77 21 697
utulok@gkcharita-po.sk

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO DOMOV NÁDEJE
resocializačné zariadenie pre závislých mužov
Jarková 79, 080 01 Prešov
Branislav Božek
051 77 23 709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

KLUB KAHAN

klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Jarková 79, 080 01 Prešov
Marek Barabas
051 77 23 709
klubkahan@gkcharita-po.sk

REDAKCIA MESAČNÍKA CESTA

charitný časopis pouličného charakteru
Pod Táborom 33/A, 080 01 prešov
Denisa Považanová
051 75 81 138
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS
miesto výkonu: Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Dagmar Chanáthová
0904 738 532
ados.presov@gkcharita-po.sk
miesto výkonu: Snina
Budovateľská 9, 069 01 Snina
Helena Halaganová
0904 738 534
ados.snina@gkcharita-po.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

terénna služba opatrovania v domácom prostredí
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Sekretariát
051 77 23 970, 0904 738 357
gkcharita@gkcharita-po.sk

WWW.GKCHARITA-PO.SK

