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PREŠOVSKÝ 
ARCIBISKUP 

A METROPOLITA

Mons. JÁN BABJAK SJ

„Charite v cirkvi patrí ústredné 
postavenie ako jednému 
z najlepších spôsobov 

evanjelizácie nie slovami, 
ale skutkami.“

Milí pracovníci Gréckokatolíckej charity Prešov, 
priatelia a podporovatelia!

Veľmi ma oslovil príhovor pápeža Františka pri 
stretnutí s migrantmi v Maroku v sídle Diecéznej 
charity v Rabate v sobotu 30. marca 2019. Svätý 
otec okrem iného povedal: „Chcem ponúknuť 
štyri slovesá – prijať, ochraňovať, pozdvihovať 
a integrovať – aby sa tí, čo chcú napomáhať 
skonkretizovaniu a zreálňovaniu tohto 
spojenectva, mohli skôr múdro zapojiť, než mlčať, 
skôr prísť na pomoc než sa izolovať, skôr budovať 
než opúšťať“. 

Pápež je sluha sluhov Božích, čo veľmi pekne 
potvrdil Svätý Otec František, keď pobozkal nohy 
africkým lídrom a tak sa pokorne zastal núdznych 
a všetkých ľudí. Prosil ich, aby sa zmierili a nastolili 
mier a lásku medzi svojimi národmi. Väčšie gesto 
poníženosti, úprimnosti, pokoja a lásky - v prospech 
dobra ľudí - sa nedá vyjadriť. Preto aj jeho slová 
pre potrebu spojenectva do služby núdznym aj 
na poli našej charity sa ma veľmi dotýkajú, lebo 
v sebe ukrývajú dôležité posolstvo pre všetkých. 
Je ním to, že všetci sme potrební k zabezpečeniu 
dôstojnejšieho a plnohodnotnejšieho života. 

Uskutočnenie tohto procesu sa však nedá docieliť 
len ľudskými silami a preto aj služba našej 
Gréckokatolíckej charity núdznym nemôže zostať 
len sociálnou charitatívnou službou. Podstatou 
služby charity je predsa charitas – láska. Bez tejto 
opravdivej, obetujúcej sa lásky nemá naše konanie 
žiadny zmysel. „A keby som mal takú silnú vieru, 
že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, 
ničím by som nebol.“ (1Kor 13,2b). Tento viditeľný 
znak Kristovej cirkvi, v podobe milosrdného 
samaritána, nesmie vymiznúť ani v dnešnej dobe. 
Charite v cirkvi teda patrí ústredné postavenie ako 
jednému z najlepších spôsobov evanjelizácie nie 
slovami, ale skutkami. Aby každý človek mohol 
mať svoje sny, svoju budúcnosť a našiel si svoje 
miesto v živote. 

Týmto chcem vyjadriť svoju vďaku všetkým 
priateľom, podporovateľom a partnerským 
organizáciám našej charity. Moja vďaka patrí aj 
vám, pracovníkom našej Gréckokatolíckej charity, 
ktorí prejavujete milosrdnú lásku Boha mnohým 
našim bratom a sestrám v núdzi. Do vašej služby 
vám vyprosujem veľa odvahy a dôvery v Pána 
Ježiša a mocný príhovor Presvätej Bohorodičky 
Panny Márie a svätého Jozefa Spravodlivého. 
K tomu Vám všetkým zo srdca udeľujem svoje 
archijerejské požehnanie. 
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Výročná správa  za rok 2018

RIADITEĽ GKCH

PhDr. PETER VALIČEK

V júni minulého roka sme sa počas „Národného 
týždňa charity“ organizovaného spolu so 
Slovenskou katolíckou charitou pokúsili mapovať 
dobrotu. Začali sme ho archijerejskou svätou 
liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove spoločne s vladykom Jánom Babjakom, SJ. 
Medzi najhodnotnejšie aktivity patrila distribúcia 
časopisu Cesta v meste Prešov známymi 
osobnosťami, slávnostné uvedenie zbierky básní 
„Môj sen“ od Stanky, či usporiadanie besedy 
„Život na ulici“  v literárnej kaviarni Viola. 

Projektom „Zlepšenie podmienok pracovnej 
terapie pre klientky Domu sv. Faustíny vo 
Svidníku“ realizovanom v druhej polovici roka sme 
snažili ukončiť rekonštrukčné práce na prístavbe, 
vymeniť kotol ústredného kúrenia a zefektívniť 
vykurovanie, vybudovať nové bezpečné oplotenie 
pre klientky a rozšíriť kapacitu zariadenia na 17 
miest. Prístavbou sme získali multifunkčný priestor 
na nácvik pracovných zručností a spoločensko-
kultúrne aktivity.

14. novembra bola slávnostne v Domove Nádeje 
otvorená výstava fotografií s názvom „Z tmy 
na svetlo“, ktorou Slovenská katolícka charita 
zverejnila skutočné príbehy 7 ľudí, ktorí zažili pád 
na dno, no spolu s ňou sa im podarilo zmeniť 
svoj život. Medzi príbehmi bol aj náš klient Ján, 
abstinujúci alkoholik a bývalý narkoman, ktorý 
vydal svoje svedectvo osobne na otvorení výstavy. 
Účastníci mali jedinečnú šancu vypočuť si silný 
príbeh o tom, ako sa mladý muž dostal z tmy 
na svetlo. Dnes pracuje a pokračuje v štúdiu na 
vysokej škole. 

V nasledujúcom roku 2019 nás čaká spustenie 
hodnotenia kvality sociálnych služieb v zmysle 
zákona 448/2008 Z. z. zo strany Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Radi by sme 
zrekonštruovali podkrovie Domova nádeje 
a vytvorili Domov na pol ceste pre úspešne 
abstinujúcich a ich efektívnejšiu reintegráciu do 
bežného života. Opätovne sa chceme zapojiť 
do Národného týždňa charity a pokračovať v 
budovaní farských charít v archieparchii. 

Smelé plány? Asi áno, ale nato aby sme to mohli 
uskutočniť potrebujeme Vás drahí priatelia 
a podporovatelia. Hľadaním a vytváraním 
dostatočného množstva zdrojov získaných 
vlastnou činnosťou sa stávame viac samostatnými 
a efektívnejšími. Preto sme Vám vďační za Vašu 
duchovnú, materiálnu a finančnú pomoc. 
Nech Vám ju dobrotivý Pán mnohonásobne 
odmení. 

Milí priatelia a podporovatelia, 

rok 2018 je už dávno za nami a mne ostáva 
konštatovať, že bol opäť krásny a tvorivý. 
Aj v tomto roku sme sa snažili byť blízko 
pri človeku v núdzi s láskou, odbornosťou 
a citlivosťou voči jeho potrebám. Či sa nám 
to podarilo posúďte sami. 

V uvedenom roku ma veľmi potešilo 
slávnostné uvedenie prvej farskej charity 
do činnosti v Gréckokatolíckej archieparchii 
6. mája vo farnosti svätého Archanjela 
Michala Okružná. Bolo spojené so svätou 
liturgiou a oficiálnym odovzdávaním 
poverení pre 15 členov, naozaj veľmi pekná 
udalosť. Záujmová skupina pre ochranu 
životného prostredia svojpomocne 
zrealizovala výstavbu vvyhliadkovej veže 
na kopci, ktorú plánujeme verejnosti 
sprístupniť v roku 2019. Bude slúžiť 
všetkým, ktorí sa budú chcieť pokochať 
výhľadom z nej, krásne dielo. 
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DUCHOVNÝ 
SPRÁVCA

PaeDr. VASIL KORMANÍK

„Začali sme prácu v charite 
intenzívnejšie vykonávať cez 
osobné stretnutia s Pánom.“

Pri príležitosti 150. výročia založenia 
charitatívneho spolku Kruh sv. Petra prijal 
pápež 400 jeho členov na osobitnej audiencii. V 
príhovore im zdôraznil dôležitosť modlitby, ako 
základu každej charitatívnej práce. Svätý Otec 
František členom Kruhu sv. Petra pripomenul tri 
piliere ich poslania: modlitbu, činnosť a obetu. 
Osobitne však zdôrazňoval dôležitosť modlitby: 
„Tajomstvo účinnosti každého vášho projektu je 
vernosť Kristovi a osobný vzťah s ním v modlitbe.“

S čím sme sa stretávali v minulom roku a ako 
vlastne sme prejavovali lásku Ježiša Krista v 
blížnych? A vôbec boli našimi blížnymi? Azda 
sme mali niekedy dojem, že sú to zbytoční 
ľudia, ktorí nám život znepríjemňujú a my by 
sme mohli byť užitočnejší, ak by boli iní. Ruskí 
romantickí spisovatelia 19. storočia sa zaoberali 
vo svojich dielach myšlienkou tzv. zbytočného 
človeka (lišnij čelovek), ktorý odmietal prevziať 
zodpovednosť za čokoľvek. Ľudia zvonku, mimo 
Charity, ich považujú za ľudí, ktorí sú len na 
ťarchu, obyčajní lenivci, paraziti, vyjedači, po 
ktorých nič neostáva. Ľudia na nič nepoužiteľní. 
A práve pri nich sa má prejavovať naša obeta 
sprevádzaná modlitbou.

Vidiac často únavu, slabosť alebo neschopnosť 
vložiť sa do tejto služby, začali sme prácu v charite 
intenzívnejšie vykonávať cez osobné stretnutia 
s Pánom: v modlitbe, adoráciách, katechézach 
pre pracovníkov Charity, duchovných aktivitách, 
ktoré sú istotou, že práca je náročná a namáhavá, 
ale Boh, ktorý nás tu a dnes do tejto služby poslal 
je mocný a táto služba je len a len pre jeho úbohé 
deti.

Alkoholik, ktorý podstúpil liečebnú kúru sa 
vyznal: „Zbavil som sa tejto neresti, lebo som sa 
neustále opieral o túto modlitbu: „Pane, nemám 
dostatok síl, aby som tento zlozvyk premohol, ale 
ak sa ku mne pridáš, potom na to už nebudem 
sám. Budeme na to dvaja. Ty a ja – my spolu to 
dokážeme!“

Spisovateľ  George Monbiot nazval našu dobu 
„vekom osamelosti“. V našej ľudskej spoločnosti, 
ktorú sme vytvorili, je veľmi ľahké odrezať sa 
od všetkých ľudských vzťahom a necítiť osobnú 
zodpovednosť za nikoho. Sme zodpovední za 
svojich blížnych, lebo to je cesta do života: „Veru, 
hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z 
týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A 
pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví 
do večného života.“ Mt ,25-45
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ZUZANA STRAKOVÁ
koordinátorka 

zdravotníckych služieb

SILVIA KERČÁKOVÁ
metodička sociálnych 

služieb

ALENA MITAĽOVÁ
projektová manažérka

KOORDINAČNÉ 
A PROJEKTOVÉ 

ODDELENIE

Je riadiaci orgán, 
ktorý zabezpečuje a 
vykonáva organizačnú, 
a d m i n i s t r a t í v n u , 
e k o n o m i c k ú , 
p e r s o n á l n u , 
p r o p a g a č n ú , 
metodickú  a kontrolnú 
činnosť pre organizačné 
zložky GKCH. 
Súčasne zastrešuje 
m e d z i n á r o d n é 
kontakty a koordinuje 
humanitárnu pomoc 
i jednorazové 
aktivity. Medzi jeho 
aktivity patrí rovnako 
vzdelávanie, odborná 
aj duchovná formácia 
všetkých pracovníkov. 

EDUARD MALATINEC
zástupca riaditeľa

PETER VALIČEK
riaditeľ

HELENA KAŠŠAYOVÁ 
ekonómka práce a miezd, 

personalistka

VALÉRIA RABATINOVÁ 
finančná ekonómka, 

účtovníčka

ANNA KUCHTOVÁ
projektová ekonómka, 

účtovníčka

EKONOMICKÉ
A PERSONÁLNE

ODDELENIE

MÁRIA RAJŇÁKOVÁ
koordinátorka sekretariátu a 

zahraničnej spolupráce

IVANA STRELCOVÁ 
asistentka riaditeľa

SILVIA HRABČÁKOVÁ
manažérka vzťahov 

s verejnosťou

SEKRETARIÁT
A ZAHRANIČNÉ 

ODDLENENIE

VASIL KORMANÍK
duchovný správca

KATARÍNA LEŠKOVÁ
právnička

STANISLAVA  HUNYADIOVÁ
supervízorka

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.

Pomáhame týmto cieľovým skupinám:
• 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.

O NÁS

CENTRUM GKCH
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AGENTÚRA 
DOMÁCEJ 

OŠETROVA-
TEĽSKEJ 

STAROSTLI-
VOSTI 

CHARITAS
Prešov, Snina

ošetrovateľská starostlivosť o 
pacientov v domácom prostredí

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je 
zabezpečovaná sestrami v spolupráci 
s ambulantnými lekármi, špecialistom, 
pacientom a jeho rodinou. Hlavným 
cieľom je vykonávať činnosti podporujúce 
zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu 
či pokojnej smrti v prirodzenom 
sociálnom prostredí. Pre splnenie 
podmienok poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti sa predpokladá spolupráca 
s rodinou a vytvorenie vhodných 
podmienok v domácom prostredí. 
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť 
potrebuje čoraz viac ľudí, ide o 
bezvládnych či chronicky chorých, s 
onkologickými diagnózami, seniorov ale 
aj mladších.

V súčasnosti poskytujeme ambulantnú  
zdravotnícku službu v 2 mestách: 
• Prešov od roku 2000
• Snina od roku 2001

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 pre fyzické osoby – pacienti všetkých 
vekových kategórii, ktorí spĺňajú kritéria podľa zákona.
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.

    
      2018: NÁŠ PRÍBEH
• aktívna účasť na verejných podujatiach 

organizovaných GKCH, v rámci ktorých 
záujemcom širokej verejnosti a klientom 
bezplatne vyšetrujeme hodnoty glykémie v krvi, 
meriame krvný tlak a poskytujeme základné 
informácie o zdravej životospráve,

• aktívna účasť na odborných seminároch, 
konferenciách a prednáškach,

• obnovili sme možnosť supervízie pre sestry,
• odborná garantka služby Dagmar Chanáthová 

získala ocenenie na stretnutí zamestnancov 
GKCH za dlhoročnú prácu,

• vynovili sme vozový park ADOS Snina.

NÁVŠTEVY
k pacientom 

2017  -  2018
14 931  -  14 807

ZAMESTNANCI
fyzické osoby

2017  -  2018
0180  -  0190

KILOMETRE
autom k pacientom

2017  -  2018
20 583  -  37 016

PACIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
0336   -   4470
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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.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• v období január - apríl 2018 sme vďaka finančnej 

podpore Mesta Prešov poskytli službu v rozsahu 
360 hodín 1 prijímateľovi,

• v období január - apríl 2018 sme vďaka 
zapojeniu sa do Národného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby poskytli 4 300 hodín 
služby pre 10 prijímateľov,

• poskytovanie služby sme ukončili v apríli 2018 
z dôvodu ukončenia Národného projektu 
Podpora opatrovateľskej služby, ktorého cieľom 
bola podpora sociálnej inklúzie rozšírením 
dostupnosti opatrovateľskej služby. Do 
novej výzvy sme sa z organizačných dôvodov 
nezapojili.

OPATRO-
VATEĽSKÁ 

SLUŽBA 
Prešov

terénna služba opatrovania 
v domácom prostredí

Ide o službu v domácom prostredí 
prijímateľa, ktorá prispieva k pokojnému 
prežívaniu jesene života v domácom 
prostredí bez obáv z opustenia, 
samoty a kontaktu s prirodzeným 
prostredím. Opatrovanie vykonáva 
opatrovateľka v domácom prostredí 
na základe dohodnutých podmienok 
a uzatvorenia zmluvy na určitú dobu 
počas dňa. Službou sa snažíme pomáhať 
prijímateľom pri úkonoch sebaobsluhy, 
s nevyhnutnými prácami v domácnosti, 
rovnako sprostredkúvame kontakt so 
sociálnym prostredím, sprievod k lekárovi 
a pomáhame pri iných činnostiach, na 
ktoré už sám nestačí. Zároveň pomáhame 
pri činnostiach, ktoré skvalitňujú život 
prijímateľa.

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
25      -    11

ZAMESTNANCI
fyzické osoby

2017  -  2018
0120  -  0100
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DOM SV. 
ANNY

Stará Ľubovňa
kombinované služby pre deti 

a mladých so zdravotným 
znevýhodnením

Zariadenie s kombinovanými službami 
zastrešuje sociálne, zdravotnícke a 
doplnkové služby. Vznikol na podnet 
rodičov znevýhodnených detí v roku 
1999. Cieľom zariadenia je poskytnúť 
odborné služby pre deti a mladých 
so zdravotným znevýhodnením a ich 
rodinám. Snažíme sa zvyšovať nezávislosť 
znevýhodnených, integrovať prijímateľov 
do majoritnej spoločnosti, rovnako 
sa  venujeme rozvoju kognitívnych i 
psychosomatických zručností. Vďaka 
Špeciálnej základnej škole sv. Anny, ktorá 
sídli v priestoroch zariadenia, prepájame 
sociálnu rehabilitáciu a rozvoj pracovných 
zručností s edukačným procesom. 
Prijímatelia s kombinovaným postihnutím 
si vyžadujú komplexnú špeciálnu 
starostlivosť, ktorú sa snažíme vytvárať 
ambulantnou aj terénnou formou. 

     REGISTROVANÉ A ĎALŠIE SLUŽBY
• Domov sociálnych služieb
• Rehabilitačné stredisko
• Služba včasnej intervencie
• Preprava
• Domáca prax študentov
• Špeciálna základná škola sv. Anny 

(zriaďovateľom je Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad).

  
      2018: NÁŠ PRÍBEH
• od januára sme z dôvodov efektivity celkovej 

koncepcie poskytovaných služieb znížili 
kapacitu služby domov sociálnych služieb z 37 
na 20 miest a kapacitu rehabilitačného strediska 
z pôvodných 16 na 10 miest. V službe včasnej 
intervencie sme navýšili celkovú kapacitu z 2 na 
5 miest,

• od januára 2018 sme prestali poskytovať 
službu denný stacionár z dôvodu nízkeho počtu 
uzatvorených zmlúv s prijímateľmi služby,

• upravili sme priestory na Letnej ulici, kde sme 
následne presťahovali Dom sv. Anny - služba 
včasnej intervencie z dôvodu potreby väčších 
priestorov práce s rodinami,

• kúpili sme 9-miestne motorové vozidlo s 
hydraulickou plošinou a kotviacim systémom 
pre invalidný vozík vďaka finančnej podpore 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Výročná správa  za rok 2018

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Ambulantnú službu poskytujeme deťom a mladým 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; Snoezelen; 

preprava; duchovná a pastoračná starostlivosť.

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 a mladých  
dospelých  s telesným,  mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným 
postihnutím.
Poskytované služby:

• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; 
sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia;

• obslužné činnosti: stravovanie.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
37    -    20

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
32    -    32

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
30 960 - 26 480

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

7      -    10

KAPACITA
služby

2017  -  2018
16    -    10

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
16    -    15

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
16 944 - 13 852

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

3      -      4

V Dome sv. Anny som dostal možnosť odprezentovať sa na rôznych 
vystúpeniach, a tým prekonávam sám seba.

Dávid, prijímateľ služby

Zo srdca ďakujem za tento krásny ľudský dotyk v parlamente. 
Budem si ho v sebe niesť ako odkaz pre nás všetkých.  

Budem ho napĺňať aj mojou prácou. 

Viera Dubačová, poslankyňa NR SR 
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     2018: NÁŠ PRÍBEH
• pre mladých sme pripravili 4. ročník Fašiangového plesu,
• objavili sme históriu a prezreli sme stredoveký vojenský tábor v Starej Ľubovni,
•  absolvovali sme dvojdňový výlet do Bratislavy, počas ktorého sme vystúpili divadelným 

predstavením „Farby“ na pôde parlamentu,
• zapojili sme do Národného týždňa charity, počas ktorého sme slávnostne uviedli zbierku básni 

„Môj sen“, ktorého autorkou je Stanka Hudáčková, bývalej klientky zariadenia,
• divadelným predstavením sme vystúpili na festivale „Margaréta Fest 2018“ v Prešove,
• zariadenie navštívili členovia Harley – Davison Club No. 1, ktorí umožnili prijímateľom 

nezabudnuteľnú jazdu na motorkách. Harlejáci pre zariadenie venovali šek v hodnote 800 € na 
kúpu dvoch klimatizačných jednotiek,

• zúčastnili sme sa duchovného programu „Viera v Pána uzdravuje“, ktorý bol spojený so sviatosťou 
pomazania chorých v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor a navštívili 
sme Horu Zvir v Litmanovej

•  pri prezentácii tvorby prijímateľov na ľubovnianskom jarmoku pomáhali dobrovoľníci v rámci Dni 
aktívneho dobrovoľníctva,

• zažili sme jedinečné predstavenie „Jozef Holly & band“ na benefičnom koncerte, ktorý opätovne 
zorganizoval darca Miroslav Vrábeľ. Časť výnosu v hodnote 2 000 € venoval v prospech zariadenia, 
za čo mu patrí vďaka,

• kalendárny rok sme zavŕšili svätou liturgiou a vianočným posedením pri prijímateľov a ich rodiny,
• v spolupráci s miestnou cirkvou ponúkame prijímateľom možnosť duchovnej starostlivosti: 

pravidelnú možnosť sviatosti zmierenia, sväté liturgie, duchovné obnovy a modlitby svätého 
ruženca alebo krížovej cesty.

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
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 určité činnosti 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 vrátane 
oneskoreného a rizikového psychomotorického vývinu, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou dieťaťa.
Poskytované služby:

• odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo; sociálna 
rehabilitácia; vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so 
zdravotným postihnutím; preventívna aktivita.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
2    -    5

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
15    -    16

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
1901   -  1 901  

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

1      -      2
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Výročná správa  za rok 2018

DOM SV. 
SIMEONA

Sačurov
denný stacionár pre seniorov

Ambulantnou službou od roku 2013 
poskytujeme odborné služby zamerané 
na rozvoj a sebarealizáciu prijímateľov 
služby. V zariadení sa snažíme vytvárať 
harmonické prostredie, v rámci ktorého 
aktivizujeme seniorov a snažíme sa o 
zamedzenie ich spoločenskej izolácie. 
Z dôvodu lepšej mobility prijímateľov 
z domova do zariadenia využívame 
prepravu osobným automobilom. 
Denný harmonogram dňa, služby a 
aktivity prispôsobujeme individuálnym 
potrebám. Odborné činnosti dopĺňame 
inými službami i aktivitami, ako napríklad 
duchovná starostlivosť, katechézy, menšie 
výlety, a tiež pozývame rôznych hostí na 
spestrenie programu.

DENNÝ STACIONÁR podľa § 40 zákona č. 448/2008 o 
soc. službách v platnom znení pre fyzické 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;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• drobné úpravy spoločenskej miestnosti a 

úprava ovocnej záhrady pri zariadení,
• patróna zariadenia sv. Simeona sme si uctili 

duchovným programom v rámci odpustovej 
slávnosti, 

• zapojili sme sa do Národného týždňa charity 
v rámci témy „Naplno a dôstojne“, ktorý sme 
otvorili svätou liturgiou a katechézou otca 
Jozefa Zorvana. Do tanca zaspievali speváčky 
z folklórneho súboru Sačurovské nevesty a 
život starých mám prostredníctvom poviedok a 
memoárov priblížila miestna spisovateľka Oľga 
Švedová,

• výletom do Slovenských opálových baní sme 
spoznávali technicko-prírodné pamiatky kraja,

• zúčastnili sme sa Májovej púte do pútnického 
miesta Ľutina,

• v spolupráci s miestnou cirkvou ponúkame 
prijímateľom možnosť duchovnej starostlivosti: 
pravidelné katechézy, sväté liturgie aj duchovné 
obnovy. KAPACITA

služby
2017  -  2018

20    -    20

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
32    -    24

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

3    -    3
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DOM SV. 
JÚDU 

TADEÁŠA
Humenné

denný stacionár pre dospelých

Ambulantnou službou od roku 2014 
vytvárame prostredie na sebarealizáciu 
prijímateľov a vytvárame pre nich 
podmienky na širšiu mieru socializácie. 
V zariadení pracujeme na udržiavaní 
a rozvíjaní samostatnosti prijímateľov,  
rozvíjaní pracovných zručností a 
vytváraní zmysluplného programu podľa 
individuálnych potrieb.

DENNÝ STACIONÁR podľa § 40 zákona č. 448/2008 
o soc. službách v platnom znení pre fyzické 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;
• iné činnosti: duchovná a pastoračná 

starostlivosť.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• od januára 2018 sme znížili kapacitu z 20 na 

15 miest z dôvodu nízkeho počtu uzatvorených 
zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby,

• účasť prijímateľov denného stacionára na 
divadelnom predstavení v Prešove, 

• zapojili sme sa do Národného týždňa charity, 
témou „Naplno a dôstojne“ prostredníctvom 
interaktívneho dňa na pešej zóne v meste 
Humenné, kde prijímatelia okúsili predaj 
mesačníka Cesta aj prezentovali svoju tvorbu,

• prezentovanie práce a výrobkov v rámci rozvoja 
pracovných zručností na letnom a zimnom 
humenskom jarmoku,

• náučno-poznávací výlet pútnického miesta 
Hora Zvir v Litmanovej,

• v spolupráci s miestnou cirkvou a odborníkmi 
ponúkame prijímateľom možnosť pravidelných 
aktivít: katechézy, sväté liturgie, duchovné 
obnovy, masáže, besedy alebo tréningy pamäte, 
a tiež sme vo farnosti usporiadali modlitby za 
obete obchodovania s ľuďmi.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
20    -    15

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
33    -    19

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

2      -      2
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Výročná správa  za rok 2018

CESTA K DOMOVU 
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 pobytovou formou.

AMBULANTNÉ
 A TERÉNNE SLUŽBY

Plnia úlohu 
sprostredkovania 
prvého kontaktu 

pred vstupom 
klienta do 

jednotlivých 
zariadení RS CKD.

Nízkoprahové denné 
centrum, Prešov

Terénna sociálna práca, 
Prešov

ŠPECIALIZOVANÉ 
SOCIÁLNE 

PORADENSTVO

Plní úlohu 
zisťovania príčin 

zložitých životných 
situácii klientov 
a hľadania ich 

riešenia.

Sociálne centrum, 
Prešov, Humenné, 

Svidník

POBYTOVÉ 
SLUŽBY

Poskytujú domov, 
prenocovanie 
a denný pobyt 
s vytváraním 

podmienok pre 
osobnú hygienu i 
prípravu stravy.

Nocľaháreň Effeta, 
Prešov

Útulok Archa, Prešov
Dom Charitas, Prešov

Dom sv. Faustíny, 
Svidník

DOPLNKOVÉ 
SLUŽBY

Vhodne dopĺňajú 
sociálne služby s 

cieľom zvyšovania 
kvality služieb v 

prospech klientov. 

Klub KAHAN, Prešov
Mesačník Cesta, 

Prešov, Humenné, 
Svidník

Sklad solidarity, 
Humenné

RESOCIALIZÁCIA

Poskytuje 
pobytovou formou 

komplexný 
resocializačný 
program pre 

závislých mužov.

Domov nádeje 
-  centrum pre deti a 

rodiny, Prešov

Stupeň 1
Stupeň 3

Stupeň 5

Stupeň 2

Stupeň 4
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SOCIÁLNE 
CENTRUM

Humenné
Svidník
Prešov

špecializované sociálne 
poradenstvo

Ambulantná a terénna služba 
starostlivosti o klienta plní úlohu 
zisťovania príčin zložitých životných 
situácii klientov a hľadania optimálneho 
riešenia. 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. Aktívne sa zapájame do 
aktivít ako zbierka trvanlivých potravín, 
ktoré vo forme balíčkov venujeme 
rodinám alebo jednotlivcov v núdzi. 

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 SVIDNÍK
Špecializované poradenstvo poskytuje od roku 
2009. Súčasťou aktivít sú preventívne prednášky 
aj snaha o rozvoj koncepcie problematiky 
bezdomovectva v meste. V roku 2018 sme 
modernizovali priestory sociálneho centra novým 
nábytkom. Aktivity sú úzko prepojené so službami 
Domu sv. Faustíny.

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
108   -   241

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

1      -      1

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
1 980  -  2 004

Sociálne centrum ma dvíha už 
roky. Dostala som sa z veľkých 

problémov, za ktoré si môžem aj 
sama. 

Mária, prijímateľka služby
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Výročná správa  za rok 2018

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV
Toto centrum poskytuje poradenstvo od roku 
2006. Činnosť je prepojená s ďalšími službami 
nachádzajúcimi sa v jednom areáli so zameraním 
na krízovú intervenciu, kde sú aj bližšie popísané.

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
Začiatky vzniku sa viažu s rokom 2008, kedy 
prostredníctvom projektu Equal vznikali centrá 
sociálneho poradenstva. Ich cieľom bola pomoc 
predovšetkým nezamestnaným, ktorá sa časom 
rozšírila o ďalšie cieľové skupiny. V roku 2018 sme 
prijali ďalšieho poradcu. V spolupráci s mestom 
sme spustili doplnkovú službu Sklad solidarity. 
Aktivity organizujeme v spolupráci s Domom sv. 
Júdu Tadeáša.

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
658   -   462

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

2      -      2

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
3 960  -  3 836

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
371   -   424

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

1      -      2

HODINY
poskytnutej služby

2017  -  2018
1 980  -  3 336

SKLAD SOLIDARITY HUMENNÉ

Doplnková služba vznikla v marci 2018 na základe 
spolupráce Charity a Mesta Humenné, ktorí 
spoločne hľadali ďalšie formy pomoci občanom 
v núdzi. Darca môže bezplatne odovzdať veci a 
potreby, ktoré musia byť v dobrom technickom 
stave po telefonickej dohode. Darovať môžu 
ľudia funkčné elektrospotrebiče, hygienické aj 
čistiace potreby, kuchynské alebo ďalšie potreby.    
Obdarovaní si za symbolický manipulačný poplatok 
môžu doplniť do domácnosti potrebné vybavenie.

OBDAROVANÍ
fyzické osoby

2017  -  2018
  0     -   200

DARCOVIA
fyzické osoby

2017  -  2018
0       -     80

Dlhšiu dobu som si nedokázala našporiť 
na novú práčku, ktorú som pre deti 

potrebovala. Vďaka skladu sa mi podarilo 
do domácnosti zaobstarať staršiu, ale stále 
funkčnú práčku za symbolickú cenu. Bola 

to pre moju rodinu obrovská pomoc.

Jana, obdarovaná
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     REGISTROVANÉ A ĎALŠIE SLUŽBY
• Sociálne centrum Prešov
• Nízkoprahové denné centrum
• Terénna sociálna práca
• Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými 

opatreniami
• Redakcia časopisu Cesta
• Pastoračná prax bohoslovcov
     
     2018: NÁŠ PRÍBEH
• pripravili sme technické zázemie pre 

kontajnerovú prístavbu, vďaka ktorej plánujeme 
rozšíriť spoločenskú miestnosť a zvýšiť kapacitu 
Nízkoprahového denného centra,

• prostredníctvom nových elektrospotrebičov 
v kuchyni sme zvýšili kvalitu poskytovaných 
služieb, ktorá súvisí aj s nárastom počtu 
vydaných porcií jedál pre ľudí v núdzi,

• rozšírením spolupráce s Potravinovou bankou 
Slovenska čiastočne zabezpečujeme pečivo pre 
všetkých prijímateľov služieb,

• podarilo sa nám databázové presieťovanie 
všetkých služieb, ktoré je nápomocné 
pri komplexnom riešení životnej situácie 
prijímateľov,

• zapojili sme sa do Národného týždňa charity 
dobrovoľníckou aktivitou „Adoptuj si čistý 
priestor“. S dobrovoľníkmi prijímatelia vyčistili 
vybrané oblasti ulice Pod Táborom.

CENTRUM 
SOCIÁLNO
PORADEN-

SKÝCH 
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. V službách 
vytvárame priestor na strávenie času 
počas dňa, aktívne vyhľadávame sociálne 
vylúčených ľudí v terénne a ponúkame 
odborné poradenstvo pri riešení ich 
životnej situácie. Súčasťou aktivít sú 
doplnkové služby, ktoré napomáhajú 
pri samostatnosti a sebestačnosti 
prijímateľov. Aktivity a iné činnosti služieb 
sú medzi službami prepojené a vzájomne 
sa dopĺňajú.
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Výročná správa  za rok 2018

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
Ambulantnou formou od roku 2010 ponúkame mužom aj 
ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne 
bez prístrešia, stráviť u nás časť dňa. Každý prijímateľ má 
možnosť vykonať základnú osobnú hygienu, dostať čisté 
obnosené šatstvo i teplé jedlo, 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.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Odborná činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí 
človeka je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia 
alebo jeho prehlbovania. Snažíme sa o zlepšenie 
sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením 
prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej 
práce s osobitným zreteľom na segregované a sociálne 
vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac 
znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, 
zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie 
prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia 
do spoločnosti. 

Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I.“ sa realizuje 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom 
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
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.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
24    -    24

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
390   -   360

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

3      -      3

INTERVENCIE
počet

2017  -  2018
     630   -   756

PRIJÍMATELIA
fyzické osoby

2017  -  2018
143   -   123

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

2      -      2
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POSKYTOVANIE TEPLÉHO JEDLA 
SO SPRIEVODNÝMI OPATRENIAMI AKO 
NÁSTROJ RIEŠENIA POTRAVINOVEJ 
DEPRIVÁCIE

V rámci Opatrenia 2 sa zabezpečením teplého jedla 
fyzickým osobám bez prístrešia počas roka priamo 
zníži deprivácia z nedostatku jedla. Cieľom projektu 
je poskytnúť bezodplatne teplú zahustenú polievku 
(tzv. desiatovú, 500 ml, chlieb/pečivo 150 g, teplý 
nealkoholický nápoj 0,4 l) so sprievodnými opatreniami. 
Pomoc je realizovaná v rámci Operačného programu 
potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 
– 2020, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby.

Činnosť sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluve o partnerstve č. 
223/OPERDFaFEAD/2016 a príslušných dodatkoch. Opatrenie 2 je 
realizované v Nízkoprahovom dennom centre Gréckokatolíckej charity 
Prešov na adrese Pod Táborom 33/A v meste Prešov.

PORCIE
mesačné maximum

2017  -  2018
1 282  -  2 334

PORCIE
mesačný priemer 

    2017  -  2018
  1 009   -  1 907

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. 

V roku 2018 absolvoval pastoračnú prax bohoslovec 
Radoslav Šimko (september 2017 -  jún 2018).
V ďalšom akademickom roku k nám neprišiel žiadny 
bohoslovec z dôvodu nízkeho počtu študentov v danom 
pastoračnom ročníku.

Tento rok mi hlavne menil pohľad na ľudí bez domova. 
Táto zmena myslenia sa uskutočňovala skrze darcov charity, 
cez ktorých som mal možnosť vnímať ich štedrosť v podobe 

množstva šiat, ktoré prinášali. Vo veľkej miere sa o to 
pričinili klienti, ktorí ma vovádzali do ich životných príbehov 

a nemalých problémov. 

Radoslav, bohoslovec na praxi
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Výročná správa  za rok 2018

MESAČNÍK 
CESTA
Prešov

charitný časopis o kvalite života 
s pouličným charakterom

Ide o odborno-populárny charitný 
časopis zameraný na problematiku 
kvality života. Vznikol v roku 2002 a o 
rok neskôr sa stal oficiálnym periodikom 
s pouličným charakterom o abstinencii, 
bezdomovectve a zdravotnom štýle s 
dôrazom na prevenciu závislostí všetkého 
druhu. Distributérmi sú ľudia bez 
domova, dlhodobo nezamestnaní, dospelí 
ohrození chudobou, závislí alebo ľudia v 
núdzi. Kúpou mesačníka Cesta sa podporí 
konkrétny distributér vo výške polovice 
príspevku za časopis. Pre distributérov 
má aj svoj neodmysliteľný resocializačný 
prínos. 

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.
• iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• v rámci Národného týždňa charity sme pripravili 

besedu o časopise Cesta a problematike 
bezdomovectva v literárnej kaviarni Viola, 
kde medzi hosťami vystúpila šéfredaktorka, 
distributér aj hosť otec Peter Gombita,

• jednou z aktivít Národného týždňa charity 
bol predaj mesačníka v meste Prešov so 
známymi osobnosťami, do ktorého sa 
zapojili predstavitelia Gréckokatolíckeho 
arcibiskupstva, Mesta Prešov a Prešovského 
samosprávneho kraja,

• študenti sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít, 
počas ktorých rozdávali staršie čísla časopisu,

• distributéri mali možnosť zúčastniť sa letnej 
grilovačky i vianočnej kapustnice,

• začali sme s možnosťou inzercie a reklamy v 
časopise, ako možnosť získania financií na našu 
činnosť.

PREDANÝCH KS
mesačne

2017  -  2018
4 900  -  4 403

DISTRIBUTÉRI
v rámci GKCH

2017  -  2018
19    -    23

DISTRIBUTÉRI
mimo GKCH

2017  -  2018
49    -    30
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NOCĽAHÁREŇ EFFETA
Zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje 
krátkodobé pobyty od roku 2010. Touto službou 
sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich 
na ulici. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko 
zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. 

NOCĽAHÁREŇ podľa § 25 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, 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.

POBYTOVÉ 
SOCIÁLNE 
ZARIADENIA

Prešov
pobytové služby krízovej 

intervencie

Celoročné pobytové služby sa nachádzajú 
v rámci jedného areálu. Vďaka službám 
ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii 
môžu jednorázovo prenocovať alebo 
dočasne bývať. Prijímateľom sa snažíme 
uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím  
a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. 
V rámci ostatných činností u prijímateľov 
rozvíjame pracovné zručnosti s cieľom 
ich obnovy a následného lepšieho 
uplatnenia na trhu práce. Aktivity sú 
vzájomne prepojené aj s ambulantnými 
alebo terénnymi službami. Prijímateľov 
angažujeme v rámci aktivít v prospech 
spoločnosti alebo mesta Prešov, kde 
sídlime, napríklad: úprava a čistenie 
vonkajších plôch alebo úprava mestského 
chodníka.

     REGISTROVANÉ A ĎALŠIE SLUŽBY
• Nocľaháreň Effeta
• Útulok Archa
• Dom Charitas  

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• navýšili sme celkovú kapacitu 

nocľahárne o 5 miest, na súčasných 58,
• spustili sme bezpečnostný kamerový 

systém,
• dokončila sa rekonštrukcia 

elektroinštalácie,
• podarilo sa nám obohatiť práčovňu o 

novú profesionálnu sušičku.

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

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.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
12    -    22

KLIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
111   -   155

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

2      -      2

KAPACITA
služby

2017  -  2018
24    -    24

KLIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
35   -   31

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

4      -      5
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Kvôli alkoholu mi stroskotalo 
manželstvo, stratil  som svoju 

rodinu a stal sa bezdomovcom. 
Prešiel som životným peklom, 
ktorého následky cítim dodnes 

a zdravotné problémy ma 
sprevádzajú dlhé roky. K zmene 
myslenia mi pomohla až viera 

v Boha a pomoc 
Gréckokatolíckej charity Prešov.

Anton, prijímateľ služby

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 nepriaznivej 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.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
24    -    24

KLIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
35   -   31

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

4      -      5
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DOM SV. 
FAUSTÍNY

Svidník
domov na polceste pre ženy

Celoročnú pobytovú službu poskytujeme 
od roku 2011. vytvorením dočasného 
domova sa snažíme prijímateľky 
plnohodnotne začleniť do spoločnosti. 
Prostredníctvom rozmanitých činností 
im pomáhame rozvíjať individuálne 
zručnosti,  osvojovať si pracovné návyky, 
získať vzdelanie, a rovnako inšpirovať 
a viesť k samostatnému a nezávislému 
životu. Pravidelne pripravujeme alebo 
sa zapájame do rôznych kultúrnych, 
duchovných alebo športových podujatí, 
vďaka ktorým prijímateľky napredujú. 
Na základe ich požiadaviek rozvíjame 
spiritualitu a ponúkame duchovnú 
a pastoračnú starostlivosť. Aktivity 
prepájame aj so Sociálnym centrom vo 
Svidníku.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
15    -    15

KLIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
27   -   21

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018

3      -      3

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.

Všetci prežívame v dnešnej dobe každodenný 
stres či kvôli rodine, robote, peniazom, alebo 

zdraviu. Z každého z nás sa preto môže stať obeť 
dnešného života. Zo dňa na deň sa môžete stať 

bezdomovcom, ostať bez rodiny a priateľov. 
Aj oni sú len ľudia a možno ich aj poznáme. 
Pomôcť im, ale nedokážeme, pretože sme
 na tom skoro rovnako. Pomôcť im môže 
len Boh a naša spoločnosť, kde žijeme.

Mária, prijímateľka služby
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     2018: NÁŠ PRÍBEH
• začali sme so stavebnými prácami s cieľom vytvoriť spoločenskú miestnosť a rozšíriť priestory na 

rozvoj pracovných zručností vďaka finančnej pomoci United States Conference of Catholic Bishops 
(USA),

• usporiadali sme Deň otvorených dverí, v ktorom nechýbal spevácky zbor, svedectvá aj hudobný 
hosť - speváčka Hanka Servická. Súčasťou dňa bol tradičný predaj mesačníka Cesta s primátorom 
mesta Svidník Jánom Holodňákom a ďalšími hosťami. Vďaka výnosu z predaja v hodnote 390,67€ 
mohli prijímateľky absolvovať 8. metropolitnú púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove,

• zapojili sme sa do Národného týždňa charity interaktívnym programom na pešej zóne v meste 
Svidník, ktorým sme upriamili pozornosť na poskytované služby,

• získali sme cenu primátora mesta Svidník Jána Holodňáka na 23. ročníku Dňa ľudových tradícií 
spojený s medzinárodnou súťažou vo varení pirohov,

• zamestnankyne a prijímateľky sa formou besedy alebo worshopu aktívne zapojili do viacerých 
podujatí: Popoludnie angažovanosti, ktoré sa konalo v rámci Stretnutia mladých P18 v Prešove; 
viaceré prezentácie pre študentov na tému obchodovanie s ľuďmi; konferencia v rámci projektu 
„Cesta integrálnej obnovy človeka Via Reginae“; diskusia na tému Rusíni a gréckokatolícka cirkev 
v kontexte doby,

• dievčenský spevácky zbor Faustínky, ktorý pozostáva z prijímateliek služby, vystúpil v doprovode 
zamestnankýň na viacerých podujatiach: slávnostné uvedenie knihy rusínskej spisovateľky Ľudmily 
Šandalovej; vianočné posedenie pre deti, mladých a rodiny v Dome sv. Anny; vystúpenie v rámci 
programu pre mládež rómskej komunity vo Svidníku,

• vianočnú atmosféru sme spoločne oslávili štedrovečerným posedením s pozvanými hosťami,
• v spolupráci s miestnou cirkvou ponúkame prijímateľom možnosť pravidelných aktivít: katechézy, 

sväté liturgie, duchovné obnovy, vo farnosti sme usporiadali modlitby za obete obchodovania s 
ľuďmi, a tiež sme sa zúčastnili exkurzie na arcibiskupstve s duchovným správcom Charity.
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DOMOV 
NÁDEJE -
CENTRUM 
PRE DETI 
A RODINY

Prešov
zariadenie s výkonom 

resocializačného programu
pre mužov

Pobytovú formu poskytujeme od 
roku 2001, s viacerými zmenami 
registrácie, ktorou sa snažíme 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. Resocializačný proces 
je rozdelený do 5 fáz 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.

CENTRUM PRE DETI A RODINY podľa § 45 zákona č. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, 
ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného 
programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletej osoby 
závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. 
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.
Resocializačný program sa vykonáva najmä 
prostredníctvom sociálnej práce, psychologickej pomoci a 
starostlivosti; individuálnou a skupinovou sociálnou prácou; 
špecializovaným sociálnym poradenstvom; nácvikom 
sociálnych a pracovných zručností; skupinovou terénnou 
aktivitou; relaxačnými technikami; rodinným poradenstvom.

KAPACITA
služby

2017  -  2018
23    -    23

KLIENTI
fyzické osoby

2017  -  2018
62   -   49

ZAMESTNANCI
prepočítaný počet
2017  -  2018
9      -      11

Ľudský prístup, ochota a presvedčenie, s akým 
zamestnanci v Domove nádeje pracujú s nami 

závislými, sú obdivuhodné a úctyhodné. 
Som vďačný, že tam pracujú presne títo ľudia, 

ktorí mi pomohli vyrovnať sa s minulosťou, 
prijať seba samého takého, aký som, uvedomiť 

si svoje chyby, slabosti, ale aj svoju hodnotu 
a svoje pozitívne stránky. 

Naučil som sa žiť plnohodnotne.

Andrej, závislý
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NÁCVIK PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ
Predstavuje osvojenie pracovných návykov a zručností 
klienta pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným 
vedením zamestnanca. Zámerom pracovných aktivít 
je dosiahnutie schopnosti klienta byť zodpovedným 
za výsledky a kvalitu svojej práce. Schopnosť plniť si 
povinnosti, dodržiavať pracovnú disciplínu, bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, spolupracovať s inými a 
vnímať prácu ako životnú hodnotu. Nácvikom pracovných 
zručností sú aktivizované vnútorné schopnosti ľudí so 
závislosťou, s cieľom získať a udržať si optimálnu funkčnú 
úroveň a zapojiť sa do normálneho života.

Pri Domove nádeje sú zriadené 3 pracoviská nácviku pracovných 
zručností, ktoré slúžia aj širšej verejnosti:

• PRÁČOVŇA - činnosť realizovaná od 2004;
• AUTOUMYVÁREŇ - činnosť realizovaná od 2004;
• PNEUSERVIS A DROBNÝ SERVIS ÁUT - činnosť od roku 2013, 

v roku 2015 rozšírená o drobný servis.

PNEUSERVIS
poskytnuté služby

INTERNÉ
2017  -  2018

36    -    27
EXTERNÉ

2017  -  2018
323   -   324

AUTOUMYVÁREŇ
poskytnuté služby

INTERNÉ
2017  -  2018
201    -    248

EXTERNÉ
2017  -  2018
1 480  -  1 019

PRÁČOVŇA
poskytnuté služby

                INTERNÉ                EXTERNÉ
2017  -  2018          2017  -  2018

            1 187  -    740            101   -    94

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• počas roka sme pracovali na potrebných zmenách v súvislosti so schválenou novelou zákona, 

ktorou sa má zvýšiť kvalita výkonu a zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Z tohto dôvodu sa zmenil aj názov zariadenia z Resocializačného 
strediska Domov nádeje na názov Domov nádeje - centrum pre deti a rodiny,

• v auguste sme spustili projekt „Cesta z kruhu závislosti“ s cieľom rozšírenia, inovovania a 
skvalitnenia poskytovaných služieb, v rámci ktorého vznikla aj služba Sociálna poradňa, 

• vykonali sme menšie opravné práce - namaľovanie strechy, úprava exteriéru zariadenia,
• zamestnanci i klienti sa v rámci nácviku pracovných zručností podieľali na rekonštrukčných 

prácach rodinných domov v rámci sociálnej pomoci 2 rodinám v ťažkej životnej situácii,
• zúčastnili sme sa medzinárodného športového stretnutia terapeutických komunít KOMUNITA 

CUP TOMKY 2018, a tiež sme pripravili rôzne jednodňové aj viacdňové terénne skupiny,
• v rámci Národného týždňa charity sme usporiadali odbornú diskusiu na problematiku závislosti 

a abstinencie v literárnej kaviarni Viola, kde vystúpil náš sociálny pracovník, klient a hostia -  
Vladimír Stanislav z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a herečka Ľuba 
Blaškovičová, 

• v našich priestoroch sme slávnostne otvorili celoslovenskú výstavu fotografií s názvom „Z tmy na 
svetlo“, kde vynikol aj klient a jeho príbeh cesty od závislosti k abstinencii.
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KLUB KAHAN
Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu je doplnkovou 
službou, ktorá funguje od roku 2003 pri Domove nádeje. 
Podporný klub pre abstinujúcich od návykových látok 
a rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú porozumieť 
problému závislosti a spoluzávislosti. Ponúka emočnú 
podporu člena klubu v ťažkostiach, racionálne konzultácie 
problémov a šíri myšlienky abstinentského spôsobu 
života.

STRETNUTIA KLUBU KAHAN
každý štvrtok od 16.00 do 18.00 hodiny

 v priestoroch Domova nádeje - centrum pre deti a 
rodiny na Jarkovej ulici 79 v Prešove

DOMOV NÁDEJE - SOCIÁLNA PORADŇA
Ambulantnú formu starostlivosti o ľudí a ich rodiny, 
ktorí majú problémy so závislosťami, poskytujeme 
od septembra 2018 v rámci projektu „Cesta z kruhu 
závislosti“. Poradenstvom, pravidelnými stretnutiami a 
intervenciami sa snažíme o podporu profesijnej, vzťahovej, 
osobnostnej a sociálnej readaptácie jednotlivca, sanácie 
rodiny, podávania odborných informácii o závislosti 
verejnosti formou prednášok, besied a stretnutí,
a zároveň vyhľadávame nových klientov.

SOCIÁLNA PORADŇA je zriadená podľa § 11 zákona č. 305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení 
a udelenej akreditácie pre mužov a ženy z otvoreného prostredia s 
rizikovým správaním súvisiacim so zneužívaním návykových látok.
Poskytované služby: sociálna a terapeutická pomoc, pracovné 
poradenstvo, podporná starostlivosť pred umiestnením do 
zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí, starostlivosť 
po ukončení doliečovacieho procesu.

ČLENOVIA
fyzické osoby

2017  -  2018
12   -   13

STRETNUTIA
počet za rok

2017  -  2018
53      -      52
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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. 

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• prax absolvovali 4 študenti v zariadení Domov nádeje 

v Prešove,
• 1 študent (60 hodín) z Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnych vied a 
zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča,

• 3 študenti (90 hodín) z Prešovskej univerzity v Prešove, 
Filozofická fakulta.

ZARIADENIE POČET 
STRETNUTÍ

POČET 
HODÍN

INDIVIDUÁLNE 
HODINY

Centrum GKCH 2 6 4

Centrum sociál-
no poradenských 

služieb
4 12 -

Pobytové sociálne 
služby 3 9 -

Denné stacionáre + 
Dom sv. Faustíny 2 6 -

Domov nádeje 4 12 3

Projekt „Cesta z 
kruhu závislosti” 2 7 9

Dom sv. Anny 4 12 -

ADOS Charitas 1 3 -

Vedúci zariadení 1 8 -

GKCH - - 4

SPOLU 23 75 20

SUPERVÍZIA
Program supervízie je súčasťou 
strategických dokumentov 
zabezpečujúcich v organizácii 
premyslený subsystém starostlivosti o 
zamestnancov. Jej cieľom je zabezpečiť 
pohľad nezávislého odborníka a 
profesionalizácia práce. Rovnako 
supervízia sa snaží o udržanie rovnováhy 
a minimalizovanie napätia a posilňovanie 
vnútornej motivácie a stratégií zvládania 
záťaže. Skupinová forma supervízie je 
prostredníctvom preventívnych opatrení 
zameraná na individuálne pohľady na 
udalosti, reakcie, krízy, opatrenia a 
intervencie. Jednotlivé udalosti sa vidia 
ako dôležité, iné ako ohrozujúce, posilňuje 
sa snaha o zvažovanie všetkých obvyklých  
možností a sledovanie alternatív s cieľom 
tímovej spolupráce s hľadaním riešení. 
Pozitívne možno hodnotiť uvedomovanie 
si súvislosti profesionálneho výkonu so 
svojím osobným životom a supervíziou 
- terapiou výkonu práce a terapiou 
samotnou. Od roku 2013 je extérnou 
supervízorkou doc. PhDr. Stanislava 
Hunyadiová, PhD.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• opätovne sme obnovili supervíziu pre sestry 

ADOS,
• v októbri sme pre zamestnancov Centra 

a vedúcich pripravili 2-dňovú zážitkovú 
supervíziu v rekreačnej oblasti Terňa.
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FARSKÁ 
CHARITA
Okružná

Farská charita je pastoračný orgán farnosti 
pre dobro veriacich v zmysle kán. 573. §1 
CCEO. Jej poslaním je oživiť cit pre úctu 
k životu, stávať sa poslankyňou svetla 
a pravdy, skvalitniť prežívanie všetkých 
obyvateľov obce, farnosti a predchádzať 
krízovým či kritickým životným situáciám 
zameraním sa na prevenciu novodobej 
chudoby.

Farská charita v Okružnej je pilotným projektom, 
ktorý sa aktivitami zameriava:

• zveľadenie životného prostredia v okolí obce,
• skrášlenie sakrálneho prostredia,
• povznesenie kultúrneho aj spoločenského 

života,
• rozvoj solidarity s núdznymi.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• začiatkom roka sme v spolupráci s GKCH 

a Gréckokatolíckym arcibiskupstvom 
pracovali na všetkých dokumentoch, 
ktorú sú potrebné na oficiálne založenie 
farskej charity a získania štatútu,

• 6. mája sme v Gréckokatolíckej farnosti svätého 
Archanjela Michala Okružná slávnostne 
uviedli prvú farskú charitu v Gréckokatolíckej 
archieparchii. Štatút a schvaľovací dekrét 
vydal Mons. Ján Babjak SJ, 1. mája. Uvedenie 
bolo spojené so svätou liturgiou a oficiálnym 
odovzdávaním poverení pre 15 členov,

• záujmová skupina pre ochranu životného 
prostredia sa venovala čisteniu relaxačnej cesty 
v blízkosti obce, čisteniu studničky, výrobe 
dreveného prístrešku a v stavbe rozhľadne,

• získali sme dostatok hlasov v projekte na 
výstavbu Oázy pokoja vo farnosti Okružná 
prostredníctvom online hlasovania „Krajšie 
Slovensko“. Vďaka finančnej podpore sme sa 
pustili do stavebných prác na vybudovanie 
vyhliadkovej veže, ktorú plánujeme slávnostne 
spustiť do prevádzky v roku 2019,

• detský zbor Okružančan, ktorý funguje pri 
farskej charite, vystúpil na 4 slávnostiach a 
počas Vianoc pripravil pre veriacich koncert,

• vďaka projektu sme získali finančný príspevok, 
ktorý dopomohol k vytvoreniu jednotného 
oblečenia pre 10-členný detský zbor. Farebné 
sukne boli vytvorené na tvorivých dielňach. Bol 
to projekt Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov z 
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020”, 
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže,

• usporiadali sme niekoľko jednorazových  aktivít: 
stretnutie seniorov, letné slávnosti i ples rodín.
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DOBRO- 
VOĽNÍCTVO

Dobrovoľnícku činnosť vykonáva 
dobrovoľník na základe svojho 
slobodného rozhodnutia, bez nároku na 
odmenu, založenú na jeho schopnostiach 
aj zručnostiach. Je to možnosť slúžiť 
druhým venovaním svojho času, 
schopností, zručností alebo inou 
obetou. V rámci jednotlivých zariadení 
sa pracuje s príležitostnými alebo 
pravidelnými dobrovoľníkmi individuálne. 
Tí sú nápomocní hlavne pri realizovaní 
materiálnych zbierok alebo počas 
propagačnej činnosti.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• z personálnych dôvodov sa zmenila 

koordinátorka dobrovoľníkov, vytvorili sme 
stály dobrovoľnícky tím aj pravidelné stretnutia,

• vznikla spolupráca s 3 stredoškolskými 
internátmi v Prešove,

• v rámci Centra GKCH pomáhalo počas roka 8 
pravidelných a 50 príležitostných dobrovoľníkov, 
ktorí spoločne odpracovali vyše 124 hodín

• v rámci zariadení a služieb vypomáhalo 
príležitostne ďalších 24 dobrovoľníkov,

• dobrovoľnícke aktivity: administratívna 
pomoc (skenovanie, kopírovanie, balenie pri 
zasielaní informácií do farností), pomoc pri 
potravinových zbierkach a ich následnom 
triedení, menšie výlety s prijímateľmi služieb, 
výpomoc pri Národnom týždni charity a iných 
formách prezentácie práce,

• dobrovoľníci pripravili viaceré menšie projekty, 
ktoré boli nápomocné pri organizovaní 
Národného týždňa charity: Deň abstinencie, 
Sen sa mení na skutočnosť, Adoptuj si čistý 
priestor. 

Na dobrovoľníctvo spomínam s 
radosťou. Určite mi to dalo do 

života niečo špecifické a prínosné. 
Je to skvelá myšlienka.

Andrea, dobrovoľníčka

DOBROVOĽNÍCI
fyzické osoby

2017  -  2018
      74    -     82
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NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA
Nákup 9-miestneho motorového vozidla s 
hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre 
invalidný vozík. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť 
prepravu detí a mladých so zdravotným 
znevýhodnením z domova do zariadenia. 

PODPORA EDIČNEJ ČINNOSTI
Projekt je na podporu edičnej činnosti redakcie 
mesačníka Cesta. Projektom sa finančne podporila 
redakcia, ktorá zabezpečuje vydávanie mesačníka.

Ministerstvo 
práce, 

sociálnych 
vecí a rodiny

apríl - 
december

Redakcia 
mesačníka 

Cesta
3 000 EUR

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

CESTA - POULIČNÝ MESAČNÍK, 
SPOLOČNÝ PROJEKT CHARÍT 

Hlavným cieľom projektu je finančná podpora 
tlače mesačníka Cesta a podpora distribúcie v 
rámci celého Slovenska.

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

apríl - 
december

Redakcia 
mesačníka 

Cesta
4 200 EUR

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

PROJEKTY

Ministerstvo 
práce, 

sociálnych 
vecí a rodiny

apríl - 
december

Dom sv. 
Anny Stará 

Ľubovňa

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

23 000 EUR
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OPRAVA A ÚDRŽBA STRECHY, 
KOMÍNOV V DOMOVE NÁDEJE
Projektom sme mohli zrealizovať komplexnú 
opravu strechy (náter) o ploche 320 m2, ktorá bola 
v havarijnom stave a údržbu komínov na objekte 
Domova nádeje.

Prešovský 
samosprávny 

kraj
júl - 

október

Domov 
nádeje
Prešov

1 000 EUR

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V MESTE 
PREŠOV
Hlavným cieľom bolo poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí 
prijímateľa.

Mesto 
Prešov

január -
apríl Prešov 1 000 EUR

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

VIANOČNÉ DARČEKY
Vďaka projektu sme mohli spríjemniť Vianoce 
prijímateľom sociálnych služieb a deťom v núdzi, 
ktoré sú v databáze špeciálneho sociálneho 
poradenstva. 

Firma ATT 
Network 
Slovakia 

Bratislava, 
Lenka 

Bašňáková

december

Prešov, 
Humenné, 

Stará 
Ľubovňa a 

Svidník

vianočné 
darčeky 
podľa 

priania
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ZLEPŠENIE PODMIENOK PRACOVNEJ 
TERAPIE PRE KLIENTKY 
DOMU SV. FAUSTÍNY VO SVIDNÍKU

Vďaka projektu sme:
• ukončili rekonštrukčné práce prístavby 

(zateplenie, fasáda, podlaha, omietky, 
zdravotechnika, elektroinštalácia),

• vymenili kotol ústredného kúrenia za 
kondenzačný z dôvodu efektívnejšieho               
a ekologického spaľovania,

• vybudovali novú bránu bezpečné oplotenie 
z dôvodu bezpečnosti klientok. Na dome 
sú už umiestnené kamery, ktoré napojíme                 
na elektronický vrátnik a audiohlásku,

• presunuli kanceláriu sociálneho poradcu na 
prízemie, čím sme získali miesto pre 1 krízový 
príjem a rozšírili kapacitu zariadenia na 17 
miest. Zároveň sme z bývalej garáže získali 
multifunkčný priestor pre nácvik pracovných 
zručností  a priestor pre spoločensko-kultúrne 
aktivity.

PROJEKTY CEZ ÚRADY PRÁCE

V roku 2018 sme prostredníctvom príspevkov 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili 
pracovné príležitosti pre 36 uchádzačov (v roku 
2017 to bolo 45 uchádzačov). 

Aktívne sme počas roka spolupracovali s úradmi 
práce v mestách Prešov, Stará Ľubovňa,  Humenné, 
Vranov nad Topľou, Bardejov/Svidník.

Kancelária 
pre pomoc 
katolíckym 

cirkvám 
v strednej 

a východnej 
Európe (USA)

september 
2018 - 
február 

2019

Dom sv. 
Faustíny 
Svidník

50 000 USD
(42 808,22 

EUR)

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA

7 13 1 151 15

aktivačný 
príspevok

dobro-
voľnícka 
služba

absol-
ventská 

prax
50 +

chránené 
pracovis-
ko/dielňa

pracovný 
asistent

praxou 
k zamest-

naniu

praxou na 
zamest-
nanie - 
mentor

šanca pre 
mladých

šanca pre 
mladých - 

mentor

1 1
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POSKYTOVANIE ODBORNEJ 
POMOCI A PODPORY OBETIAM 
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Predmetom projektu je poskytovanie odbornej 
pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi 
na území Slovenska nepretržite 24-hodín. Ide o 
pomoc mužom, ženám a deťom pri návrate do 
bežného života, pomoc v začlenení do spoločnosti, 
úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce , ale 
aj podpora vo výchove a vzdelávanie detí a to 
maximálne pre 24 obetí súčasne. 
Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenskou 
katolíckou charitou (SKCH).

Forma pomoci:
• bezpečné ubytovanie,
• nevyhnutná zdravotná pomoc a špeciálne 

lekárske vyšetrenie, 
• psychologické, právne, sociálne poradenstvo    

a asistencia, 
• psychoterapia so špecializáciou na traumatoterapiu, 
• tlmočenie a služby kultúrnych mediátorov.

V tomto roku nebola poskytnutná pomoc 
žiadnej novej obeti.  V programe sú 3 obete    
v rámci  projektu SKCH.  Siedmi zamestnanci 
sa zúčastnili školenia k danej problematike na 
Ministerstva vnútra SR a získali certifikáty. Konala 
sa koordinačná porada spolu s kolegami z SKCH v 
Prešove, aj pracovná porada na Ministerstve vnútra 
SR v Bratislave. Prebiehala úprava priestorových 
kapacít a vzdelávanie v danej oblasti.

V rámci prevencie cez SKCH sme oslovili s danou 
témou študentov na školách, klientov detských 
domovov, zariadení podporovaného bývania, 
komunitných centier  na  ôsmich stretnutiach 
pre 149 účastníkov v počte 22 hodín. Taktiež 
bolo uskutočnených 11 preventívnych besied 
v Azylovom zariadení Humenné pre migrantov 
a utečencov.

Zapojili sme sa do modlitbovej reťaze za všetky 
obete obchodovania s ľuďmi. V období okolo 
8. februára, v deň liturgickej spomienky na sv. 
Bakhitu, sme sa spojili v modlitbách v mestách 
Prešov, Svidník a Humenné. Svätá liturgia, 
modlitby, rozjímania, skutočné príbehy obetí 
obchodovania s ľuďmi. Priebeh modlitbových 
stretnutí boli podobné vo všetkých mestách.

Ministerstvo 
vnútra 

Slovenskej 
republiky

október 
2018 - 

september 
2022

Prešov
a Svidník

746 760 
EUR 

(spolu 
s SKCH)

PARTNER

TRVANIE

MIESTO

SUMA
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DUCHOVNÝ 
PROGRAM

Súčasťou činnosti GKCH je 
rozvoj spirituality, pastoračná 
a duchovná starostlivosť o 
prijímateľov sociálnych služieb aj 
zamestnancov. Od roku 2015 je 
duchovným správcom otec Vasil 
Kormaník. Duchovná formácia 
zahŕňa rôzne duchovné aktivity, 
modlitby, ale i schválený duchovný 
program charity aktualizovaný 
každý kalendárny rok. Činnosť 
duchovného správcu GKCH je 
najviac zameraná na zariadenia 
v meste Prešov. Je výhodou, že 
mimoprešovské zariadenia sú 
v duchovnej správe miestnych 
kňazov, ktorí prichádzajú do 
zariadení na osobné stretnutia, 
katechézy a rozhovory.

     2018: NÁŠ PRÍBEH
• počas roka sme pre zamestnancov pripravili 

jednodňové duchovné obnovy:
•  v marci sme sa obnovili v Centre pre rodinu na 

Sigorde s otcom Petrom Komanickým,
• v septembri s otcom Jozefom Urvinitkom na 

pútnickom mieste Hora Zvir, 
• v decembri sme v Gréckokatolíckom seminári 

bl. P. P. Gojdiča v Prešove mali s otcom Jozefom 
Harvilkom obnovu spojenú s vianočným 
stretnutím zamestnancov. Ocenenie za 
dlhoročnú prácu v službách GKCH si odniesli: 
Dagmar Chanáthová a Marta Bučková,

• v máji sa zamestnanci zúčastnili 3-dňových 
duchovných cvičení v Kláštore redemptoristov 
v Stropkove, kde sme sa zamerali na Knihu Rút.  

• v októbri sme sa zúčastnili každoročnej Púte 
Slovenskej katolíckej charity v obci Zákamenné. 
Medzi ocenenými boli aj zamestnanci Tibor 
Hlavatý a Pavel Kováč.  
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tend the capacity of the premises by 17 places. By 
the extension of premises we created multifunc-
tional area for practicing of work skills and cultural 
activities. 

On November 14 there was a big opening of pho-
tography exhibition called „From the darkness 
into the light“ during which Slovak catholic charity 
published true stories of 7 people who witnessed 
rising from the bottom which eventually changed 
their lives. One of the presented stories was told 
by our client Jan, alcohol abstainer and former 
drug addict, who gave testimony himself at the 
opening of the exhibition. The participants had 
the unique chance to hear powerful story about 
getting out of the darkness and seeing the light 
again. Jan currently works and continues studying 
at university. 

In the following year 2019 we await initiation of 
rating of social services quality under the Act 448-
2008 given by The Ministry of Labour, Social Af-
fairs and Family. We would like to refurbish loft in 
the Domov nádeje and create Domov na polceste 
for successful absentees that would contribute 
to their effective reintegration to normal life. We 
want to repeatedly take part in the National week 
of charity and pursue building of parochial chari-
ties in the arch eparchy.

Courageous plans? Perhaps, but to turn them into 
reality we need you dear friends and supports. 
We have become more independent and effec-
tive by seeking and making sufficient amount of 
resources gained by own activities. Therefore, we 
are extremely grateful for your material, spiritual 
and financial help. May the gracious Lord reward 
you multiple times. 

I wish you days full of grace and bless.

Peter Valiček
director of the Greek Catholic Charity in Presov

Dear friends and supporters,

The end of 2018 leaves us with stating 
that it was truly wonderful and productive 
year. Same as previous years we tried to 
be close to the ones in need and provide 
them with love, sensitivity and expertise. 
Let us do the recap and see for yourselves 
how well we succeeded.

Last year pleased us with festive introduc-
tion of the first parochial charity. On May 
6 it was put into operation in Greek Cath-
olic Arch eparchy in the parochy of saint 
Michal in Okružná. The introduction was 
accompanied by Divine Liturgy and the 
official presentation of mandate for 15 
members which made it truly fine event. 

The group focused on environmental pro-
tection has self-suffiniently implemented 
construciton of sightseeing tower which 
we plan to open in 2019. It will serve to all 
who would like to enjoy the beautiful view.

In June last year, during „National week of 
charity“ held toghether with Slovak cath-
olic charity we tried to map goodness. It 
started with Divine Liturgy in Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa in Prešov togeth-
er with vladika Ján Babjak, SJ. Some of the 
most valuable activities were the distribu-
tion of magazine Cesta by famous people  
in Prešov, celebratory introduction of col-
lection of poetry „My dream“  by Stanka as 
well as organization of discussion „Living in 
the street“ in literary cafe Viola.

The project „Improvement of conditions 
of work therapy for the clients in Dom sv. 
Faustiny in Svidnik” that was organized in 
the second half of 2018 aimed to finish 
refurbishment of extension of the build-
ing, exchange boiler of the central heating 
which made the heating more effective, 
build new save fence for clients and ex-

SUMMARY
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MAPOVALI 
SME DOBROTU

I. ročník  Národného týždňa 
charity (10. - 16. jún 2018)

Iniciatíva priblížila široké spektrum 
charitatívno-sociálnych aktivít a ľudí, ktorí 
za nimi stoja. Každý deň sme inou formou 
pozvali verejnosť do vzájomného dialógu 
o formách ako pomáhať ľuďom v núdzi.

Týždeň sme odštartovali archijerejskou 
svätou liturgiou v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove spoločne s 
vladykom Jánom Babjakom SJ. 
PONDELOK bol v meste Prešov 
venovaný téme „Na ulici“. Na obed sme 
distribuovali pouličný predaj mesačníka 
Cesta so známymi osobnosťami: Andrea 
Turčanová, primátorka mesta Prešov, 
Fabián Novotný, zástupca riaditeľa 
úradu PSK a Ľubomír Petrík, protosynkel 
Prešovskej archieparchie. Výťažok z 

predaja Cesty v hodnote 474 eur bol venovaný 
2 ženám so zdravotným znevýhodnením, ktoré 
si finančne pomohli s nákladmi spojenými na ich 
bývanie v zariadení sociálnych služieb. V tento 
deň súčasne prebiehal interaktívny stánok na 
pešej zóne a dobrovoľnícka aktivita „Adoptuj 
si čistý priestor“, v rámci ktorej dobrovoľníci a 
klienti vyčistili vybrané oblasti ulice Pod Táborom.
Program sme zakončili besedou „Život na 
ulici“ cez optiku šéfredaktorky a distributéra 
mesačníka Cesta a hosťom Petrom Gombitom. 
Hudobným sprievodom bola speváčka Dominika 
Gurbaľová.

UTORKOVÁ téma bola prepojená so Svetovým 
dňom boja proti detskej práci. So študentmi 
Spojenej školy Svidník sa z Domu sv. Faustíny 
– domov na polceste rozprávali o fenoméne 
obchodovanie s ľuďmi. Ďalší program pokračoval 
na pešej zóne v meste Svidník vo forme 
interaktívneho stánku spojeného s hudbou a 
tancom.

V Ľubovnianskej knižnici bola v STREDU, 13. júna, 
pozornosť venovaná poetke Stanke Hudačkovej, 
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ktorá si po rokoch splnila svoj tajný sen. Aj vďaka 
nám mohla slávnostne uviesť zbierku básní s 
názvom „Môj sen“. Stanka verše napísala vo 
svojom voľnom čase. Inšpiráciou sú každodenné 
pocity, emócie a životné skúsenosti. V básniach 
možno cítiť radosť zo života a chuť bojovať aj 
napriek zdravotnému znevýhodneniu: „Dnešný 
deň je ako názov knihy Môj sen. Splnil sa mi 
sen, po ktorom som túžila a som na seba hrdá. 
Chcem inšpirovať ďalších ľudí ako som ja, ktorí 
sú na vozíčku. Aby sa nevzdávali a bojovali za svoj 
život. Keď majú správnych ľudí okolo seba, tak sa 
dá všetko zvládnuť,“ povedala autorka básní.

Vo ŠTVRTOK sme tému resocializácie a 
abstinencie zdôraznili odbornou besedou. 
Prostredníctvom štyroch pohľadov problematiku 
závislosti priblížili hostia: Vladimír Stanislav, 
námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú 
starostlivosť Odborného liečebného ústavu 
psychiatrického Predná Hora, Alexander 
Palaščák, terapeut Domova nádeje. S osobnými 
skúsenosťami sa podelil Andrej a herečka Ľuba 
Blaškovičová. Besedu príjemne sprevádzala 

hudobná skupina ANASTASIS, ktorá 
dokonale prepojila skladby s obsahom 
jednotlivých výpovedí.

V PIATOK „Naplno a dôstojne“ sme 
realizovali interaktívnym programom v 
Humennom, kde sme na Námestí slobody 
informovali kultúrnym programom, 
kreatívnymi dielňami a ďalšími atrakciami. 
V obci Sačurov sme program orientovali 
pre seniorov so zameraním na spiritualitu. 

Počas celého týždňa bola iniciatíva 
podporená modlitbou vo farnostiach 
gréckokatolíckej eparchie aj Zbierkou 
trvanlivých potravín, do ktorej sa zapojilo 
7 základných a stredných škôl v meste 
Prešov a vyše 29 farností Prešovskej 
archieparchie. Spolu sa vyzbieralo viac ako 
134 banánových škatúľ, čo je odhadom 2 
500 kg trvanlivých potravín, hygienických 
a čistiacich potrieb. Produkty boli 
venované do 6 zariadení GKCH, a tiež pre 
54 rodín vo forme potravinových balíčkov.
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ako sa mladý muž dostal z tmy na svetlo. 
Dnes pracuje a pokračuje v štúdiu na vysokej 
škole. Oficiálne si verejnosť mohla pozrieť 
fotografie s príbehmi v Gréckokatolíckom 
katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
Gréckokatolíckom chráme Povýšenia Svätého 
Kríža Prešov - Sekčov, v zábavno-obchodnom 
centre MAX Prešov a v obchodnom centre Eperia 
Shopping Mall.

ZAPOJILI SME 
SA DO P18

vyše stovka mladých dobrovoľníkov 
okúsila službu Charity

Mladí sa po prvýkrát zapojili počas P18 do 
špeciálneho Popoludnia angažovanosti, na 
ktorom sa počas príprav spolupodieľala aj GKCH. 
Takmer štyri tisícky mladých ľudí vykročilo s 
odvahou do rôznych miest angažovanosti, ktorým 
boli sociálne, neziskové, verejné inštitúcie, 
združenia či organizácie. Šesť skupiniek zavítalo 

Z TMY 
NA SVETLO

unikátna výstava fotografií
Po prvýkrát Slovenská katolícka charita 
fotografiami zverejnila skutočné príbehy 
bežných ľudí, ktorí zažili pád na dno, no 
spolu s Charitou sa im podarilo zmeniť 
svoj život. Celoslovenskú jedinečnú 
výstavu 7 príbehov Charita premiérovo 
odhalila na slávnostnom otvorení 
výstavy fotografií s názvom Z tmy na 
svetlo. Tá sa uskutočnila 14. 11. 2018 v 
prešovskom zariadení Domov Nádeje.

Každý zo siedmych príbehov je bez 
prikrášlenia reálny. Svedectvá klientov 
i pracovníkov spracovala Charita nielen 
do textovej, ale aj vizuálnej podoby. 
Medzi príbehmi bol aj Ján, abstinujúci 
alkoholik a bývalý narkoman. Ján vydal 
svoje svedectvo aj osobne na otvorení 
výstavy. Zúčastnení mali jedinečnú 
šancu vypočuť si silný príbeh o tom, 
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Už po deviatykrát sa konala celoslovenská 
Zbierka školských pomôcok. V zberných 
miestach GKCH mohla verejnosť venovať 
nové alebo použité, ale stále funkčné 
školské potreby. Vyše 5 400 kusov 
rozmanitých potrieb sa vyzbieralo aj 
vďaka výnosu zbierky počas Národného 
stretnutia mládeže P18 v Prešove. 
Potreby boli odovzdané školákom 
zo sociálne slabších rodín a deťom v 
sociálnych zariadeniach.

Počas 6. ročníka celoslovenskej 
Potravinovej zbierky so spoločnosťou 
TESCO, sme v 7 predajniach vyzbierali 
takmer 5 000 kg vybraných produktov. 
Trvanlivé potraviny a drogéria v 
hodnote 3 800,- eur pomôžu pred 
Vianocami ľuďom i rodinám v núdzi 
nielen v rámci našich služieb. Okrem 
zamestnancov a klientov vypomáhalo aj 
25 dobrovoľníkov.

aj do našich služieb. 

Zariadenia venujúce sa ľuďom bez domova 
Pod Táborom v Prešove privítali skupinu 
dobrovoľníkov, ktorí si spoločne s klientmi 
vyskúšali tvorbu kozubových podpaľačov. Takmer 
päťdesiatka mladých sa dozvedela o posolstve 
charity a viac o fenoméne Obchodovania s 
ľuďmi. Svoje dvere otvoril aj Domov nádeje, 
kde prostredníctvom simulovanej terapeutickej 
skupiny a svedectvami abstinentov priblížili 
problematiku závislosti. Ďalšia skupina 
odvážnych si skúsila predaj mesačníka Cesta v 
uliciach mesta Prešov za podmienok, aké majú 
samotní distributéri. Environmentálne naladená 
partia mladých účastníkov P18 zavítala do Farskej 
charity Okružná a spoločne prispeli k vyčisteniu 
lesa.

ZBIERKY
Zbierka školských pomôcok aj na P18 a 

tradičná Tesco zbierka potravín
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NÁKLADY ROK 2017 
(v eurách)

ROK 2018
(v eurách) VÝNOSY ROK 2017 

(v eurách)
ROK 2018
(v eurách)

spotreba materiálu 116 497 130 294 tržby z predaja služieb 278 067 286 078

spotreba energie 57 973 56 522 prijaté dary 28 478 0

opravy a udržiavanie 15 225 23 956 zbierky na Charitu v chrámoch 35 248 37 285

služby 60 823 65 285 výnosy z nájmu majetku 7 031 9 002

mzdové náklady 646 302 712 535 ostatné výnosy 43 465 48 344

zákonné sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie 223 374 246 198 príspevky z podielu 

zaplatenej dane (s odpismi) 14 209 15 472

zákonné sociálne náklady 40 756 43 589 príspevok MPSVaR 
na nocľaháreň a denné stacionáre 92 005 145 841

dane a poplatky 9 545 8 717 príspevok 
Prešovského samosprávneho kraja 480 966 582 443

finančné náklady 3 411 257 prevádzková dotácia Mesta Prešov 3 540 1 701

ostatné náklady 37 375 61 367 príspevok na Nízkoprahové denné 
centrum Mesta Prešov 32 598 36 642

odpisy dlhodobého 
nehmotného majetku 55 295 48 132 nenávratný príspevok Švajčiarskeho 

finančného mechanizmu 44 361 0

poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 513 986 príspevok ÚPSVaR 

na prevádzku chránených dielní 12 102 31 813

projekt: Cesta z kruhu závislosti 0 160 033

prevádzkové dotácie miest a obcí 8 803 30 350

projekt Národný projekt 
Podpora opatrovateľskej služby 46 892 27 885

ostatné 61 082 51 016

SPOLU 1 268 912 1 397 838 SPOLU 1 284 216 1 463 905

POLOŽKA
STAV K 

1.1.2018 
(v eurách)

STAV K 
31.12.2018
(v eurách)

POLOŽKA
STAV K 

1.1.2018
(v eurách)

STAV K 
31.12.2018
(v eurách)

NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho: 652 824 711 089 VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA z toho: 373 359 439 427

- dlhodobý nehmotný majetok 0 0 - vlastné imanie 362 317 362 317

- dlhodobý hmotný majetok 652 824 711 089 - nevysporiadaný výsledok   
   hospodárenia z minulého roka - 4 261 11 042

- dlhodobý finančný majetok 0 0 - súčasný výsledok hospodárenia 15 304 66 067

OBEŽNÝ MAJETOK z toho: 387 881 415 685 CUDZIE ZDROJE KRYTIA z toho: 102 525 112 638

- zásoby 466 723 - rezervy 5 022 3 111

- pohľadávky 97 688 86 068 - záväzky 97 271 109 527

- finančné účty 289 727 328 894 - bankové pôžičky 0 0

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 17 602 40 722 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 582 423 615 431

MAJETOK SPOLU 1 058 307 1 167 496 ZDROJE SPOLU 1 058 307 1 167 496

FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY A VÝNOSY

FINANČNÝ PREHĽAD: STAV MAJETKU
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SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY ROK 2017 
(v eurách)

ROK 2018
(v eurách)

EKONOMICKY 
OPRÁVNENÉ 

NÁKLADY 
ROK 2018

Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas Prešov a Snina 118 175 143 229 -

Dom Charitas, Prešov 75 290 74 675 258,66

Dom sv. Anny - Služba včasnej intervencie, Stará Ľubovňa 14 787 22 249 * 11,80

Dom sv. Anny - Denný stacionár, Stará Ľubovňa 18 311 0 0

Dom sv. Anny - Domov sociálnych služieb, Stará Ľubovňa 130 967 183 703 748,36

Dom sv. Anny - Rehabilitačné stredisko, Stará Ľubovňa 64 056 71 757 554,74

Dom sv. Faustíny, Svidník 52 250 56 467 313,00

Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné 32 881 37 674 207,66

Dom sv. Simeona, Sačurov 55 334 45 600 189,51

Nízkoprahové denné centrum, Prešov 48 103 52 185 180,85

Nocľaháreň Effeta, Prešov 20 069 36 704 138,80

Domov nádeje - centrum pre deti a rodiny, Prešov 160 097 213 202 -

Sociálne centrum Humenné 12 395 24 053 * 6,84

Sociálne centrum Prešov 27 949 29 216 * 7,70

Sociálne centrum Svidník 13 310 14 509 * 7,22

Útulok Archa, Prešov 126 093 169 168 242,48

ĎALŠIE SLUŽBY A PROJEKTY

Centrum GKCH, Prešov 74 696 78 208

Chránené pracoviská prostredníctvom ÚPSVaR 15 567 18 452

Dom sv. Anny - Chránená dielňa prostredníctvom ÚPSVaR 16 784 4 247

Dom sv. Anny - Projekt v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu 9 424 0

Domov nádeje - Projekt „Cesta z kruhu závislosti“ 0 12 409

Sklad solidarity, Humenné 440 947

Klub Kahan, Prešov 447 526

Komunitné centrum Prešov 25 934 0

Opatrovateľská služba, Prešov 75 392 28 243 * 6,66

Domov nádeje - Nácvik pracovných zručností 28 546 22 792

Redakcia Cesta, Prešov 36 517 36 874

Terénna sociálna práca, Prešov 15 229 22 161

prepočet klient/mesiac
* prepočet klient/hodina

FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY SLUŽIEB
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ÚČEL POUŽITIA JARNEJ ZBIERKY 2018 SUMA 
(v eurách)

PODPORA ZARIADENÍ A SLUŽIEB
uhradenie časti nákladov na opravu 
motorových vozidiel slúžiacich na prepravu 
prijímateľov služieb, kúpu odvlhčovačov 
používaných pri povodniach, školenia 
a odborné vzdelávania pre zamestnancov, 
poštovné a iné poplatky

10 198

DOM SV. ANNY, Stará Ľubovňa
podpora nákladov na prepravu detí a 
mladých so zdravotným znevýhodnením 
z domova do zariadenia a späť domov

6 439 

MESAČNÍK CESTA, Prešov
úhrada časti nákladov spojených s tlačou 
časopisu

2 459

SPOLU 19 096

PROTOPRESBYTERIÁT
ROK 2017 ROK 2018

JAR JESEŇ JAR JESEŇ

Bardejov 1 201 1 068 2 484 1 282

Hrabské 524 596 554 538

Humenné 1 049 986 869 867

Medzilaborce 654 727 607 730

Poprad 1 122 1 005 724 1 156

Prešov 2 890 2 406 2 601 2 537

Sabinov 1 250 951 1 189 942

Snina 605 885 919 939

Stará Ľubovňa 2 112 1 652 1 923 2 157

Stropkov 1 150 1 054 1 100 1 117

Svidník 1 120 1 043 964 986

Vranov nad Topľou - Čemerné 1 514 1 508 1 496 1 740

Vranov nad Topľou - mesto 1 145 771 1 068 1 131

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA 16 383 15 533 16 498 16 122

Banská Bystrica 419 429 410 382

Bratislava - Trnava 956 820 955 823

Nitra - Trenčín 144 178 210 202

Žilina 260 126 189 205

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA 1 779 1 553 1 755 1 612

SPOLU 
(vrátane výnosov doručených oneskorene) 18 162 17 086 19 095 18 189

FINANČNÝ PREHĽAD: VÝNOS ZBIEROK NA CHARITU

ÚČEL POUŽITIA JESENNEJ ZBIERKY 2018 SUMA 
(v eurách)

MESAČNÍK CESTA, Prešov
úhrada časti nákladov spojených s tlačou 
časopisu a poštovné

13 674

PODPORA ZARIADENÍ A SLUŽIEB
uhradenie časti nákladov pohonných hmôt 
na prepravu prijímateľov služieb, školenia 
a odborné vzdelávania pre zamestnancov, 
poštovné a iné poplatky

3 140

DOM SV. ANNY, Stará Ľubovňa
podpora nákladov súvisiacich s prepravou 
detí a mladých ľudí so zdravotným 
znevýhodnením z domova do zariadenia

1 375

SPOLU 18 189
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ÚČEL POUŽITIA DAROVANÉHO 
PODIELU ZAPLATENÝCH DANÍ 
(prijaté v roku 2018 za rok 2017)

SUMA 
(v eurách)

Mesačník Cesta, Prešov
tlač pouličného charitného časopisu
jazyková korektúra 

7 142

Mesačník Cesta, Prešov
náklady súvisiace so zasielaním 
mesačníka do distribučných miest 

2 714

Sociálna výpomoc
nákup nevyhnutných potrieb 
3 rodinám, ktorí sa ocitli v núdzi

2 388

Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa
preplatenie časti nákladov 
na pohonné hmoty na prepravu 
klientov zo domova do zariadenia 
a späť

728

SPOLU 12 972

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

SUMA 
(v eurách)

Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
podpora nákladov súvisiacich s 
prepravou detí a mladých ľudí so 
zdravotným znevýhodnením z domova 
do zariadenia

430

Nízkoprahové denné centrum, Preľov
uhradenie časti nákladov súvisiacich s 
vybavením dokladov pre prijímateľov 
a nákup potravín pre ľudí v núdzi

365

Útulok, Prešov
nákup chýbajúcich celoročných 
paplónov pre prijímateľov služieb

572

Národný týždeň charity
podpora časti výdavkov spojených 
s interaktívnymi aktivitami s cieľom 
predstavenia foriem pomoci pre 
núdznych, závislých a chorých 

1 368

Vydanie zbierky básní “Môj sen” 
klientke Stanke Hudáčkovej sme 
umožnili splniť sen a vydali sme 
zbierku básní

1 323

Vydanie hudobno-slovného CD 
dievčenského zboru Faustínky

finančná rezerva na plánovanú 
aktivitu, ktorú budeme realizovať v 
roku 2019

1 907

SPOLU 5 965

PERSONÁLNE UKAZOVATELE ROK 
2017

ROK 2018

SPOLU MUŽI ŽENY
Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách 97 90 27 63

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný 85 78 24 54

Počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením 20 12 3 9

Počet zamestnancov v pracovnom pomere (k 31.12.) 99 90 24 66

Počet prijatých zamestnancov 37 31 9 22

Počet zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom 33 35 6 29

Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti 31 21 6 15

Počet zamestnancov na rodičovskej dovolenke 3 6 1 5

V roku 2018 v službách GKCH pracovalo 90 zamestnacov, čo znamená pokles oproti predchádzajúcemu 
obdobiu o 7,3 %. Ľudia so zdravotným znevýhodnením tvoria 12 % zamestnancov, z toho 2 
zamestnanci majú zdravotné postihnutie nad 70 %. Priemerná mzda bola 576,90 EUR, čo je oproti 
vlaňajšku nárast o 15,51 %.

FINANČNÝ PREHĽAD: DARY A PRÍSPEVKY

PERSONÁL
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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
Centrum psychologicko-poradenských služieb, 
     Mgr. Katarína Cimbová, Svidník
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
JUDr. Viera Čopáková
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove
Implementačná agentúra Ministerstva práce, 
     sociálnych vecí a rodiny SR
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
Ministerstvo vnútra 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 Jasenov
Obecný úrad Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamienka (okres Humenné)
Obecný úrad Kamienka (okres Stará Ľubovňa)
Obecný úrad Litmanová
Obecný úrad Ľubotín
Obecný úrad Malý Lipník
Obecný úrad Matysová
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Okružná
Obecný úrad Orlov
Obecný úrad Pakostov
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
Obecný úrad Zemplínske Hámre
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

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCA
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NADÁCIE A OBČIANSKE 
ZDRUŽENIA

Asociácia poskytovateľov 
sociálnych služieb v SR
Darujme, o.z.,
Nadácia Pontis
OZ Podaj ďalej
Potravinová banka 
Slovenska
SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.
Synapsia Prešov
WellGiving, o.z.
Zdravita, o.z.
Združenie kresťanských  
     spoločenstiev mládeže 

MEDIÁLNI PARTNERI
Logos TV
Ľubovnianska mediálna 
     spoločnosť
Podduklianske novinky
Prešovský Večerník
Rádio Lumen
Slovo
Tlačová kancelária 
     Konferencie biskupov 
     Slovenska
TV Lux 

FIRMY
4sport
At&T Network Slovakia
ALD MOBIL SL, s.r.o.
AnimaGraf, s.r.o., Nitra
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
A. Firtová; A. Bachingerová; A. Vojtovičová; Anita und 
Jozef; A. Fábová; B. Cisková; B. Vardzíková; D. Dugasová; 
D. Feckaničová; D. Timková; Duerst-buff; E. Rynik; E. 
Kopčík; E. Balaščák; E. Hnacik; E. Dubjanová; F. Ferencová; 
H. Šidlíková; I. Tomová; I. Ratkovská; I. Kulpa Ligenzová; 
J. Marušin; J. Heriban; J. Gregová; J. Bandurová; J. 
Jackaničová; J. Dirga; J. Knut; J. Malega; J. Guman; J. 
Pancák; J. Michalovčík; J. Komárová; J. Kysacká; J. Mankoš; 
J. Janičko; K. Závodská; K. Hradský; K. Poliaková; K. Sabová; 
K. Filiarská; K. Kováčová; K. Petríková; L. Mulik; L. Babíková; 
L. Dudiňáková; Ľ. Fornadeľ; L. Michlerová; L. Sedláková; L. 
Kravčíková; L. Ciconová; Ľ. Janičková; L. Čanaky; L. Leško; 
L. Anderko; L. Mrvová; M. Engler; M. Ševčík; M. Lešková; 
M. Bereščáková; M. Koscíková; M. Mirolová; M. Cabak; M. 
Dudinský; M. Labuda; M. Foltan; M. Benko; M. Karoli; M. 
Hlivják; M. Marek; M. Janičko; M. marek; M. Štefaňák; N. 
Fenko; P. Magda; E. Gajdoš; P. Gajdoš; P. Adam; P. Huďa; 
P. Adamišin; P. Bačik; P. Rončík; P. Škoviera; P. Krafčík; R. 
Liba; R. Kolej; R. Pavlenko; R. Fekety; R. Ivanov; S. Vybiral; 
S. Mosková; S. Sedlák; Š. Kačin; T. Mamrilla; Š. Kačin; V. 
Jesenská; V. Bukovčáková; V. Novotný; Z. Gavronová

a bohuznámi,  všetci darcovia 2 % z daní z príjmu a všetci 
veriaci gréckokatolíckych farností.
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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. 

BLÍZKO PRI ČLOVEKU

KLUB PRIATEĽOV

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.

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. 

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

pravidelná finančná 
podpora

možnosť účasti na duchovnej obnove 
spoločne s nami

možnosť odoberania mesačníka CESTA

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

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

Hlavná 2, 080 01 Prešov
Peter Valiček 

051 77 23 970, 0904 738 357
gkcharita@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTEJ ANNY
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

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB
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 ZARIADENIA
pobytové sociálne služby krízovej intervencie
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Rudolf Bača

051 77 21 697
utulok@gkcharita-po.sk

DOMOV NÁDEJE
centrum pre deti a rodiny 
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 
Darina Dugasová

0910 842 257
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
Zuzana Straková

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
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