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Biskup

Mons. Peter Rusnák
apoštolský administrátor sede vacante 
Prešovskej archieparchie

Ďakujem Bohu a požehnávam ho za tri desaťročia 
vašej neúnavnej služby núdznym. Táto výročná 
správa je svedectvom o tom, čo Boh robí prostred-
níctvom vás, pracovníkov Gréckokatolíckej charity 
v Prešove, a povzbudením pre všetkých nás ko-
nať podobne, neprehliadať blížneho a jeho núdzu. 

Na začiatku premeny človeka z egoistu na nezištne 
milujúceho je to, čo píše apoštol Pavol: „Lebo nás 
ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden 
zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel 
za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale 
pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ 
(2Kor 5, 14 – 15) Iba Boh v nás môže uskutočniť tak-
úto premenu. To je aj skúsenosť apoštola Jána: „My 
milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1Jn 4, 19)  

Milí pracovníci našej charity, ďakujem vám za 
vašu službu, ktorá je zviditeľnením toho, že ne-
žijete iba pre seba. Vďaka vašej práci môže-
me na vlastné oči vidieť realizáciu Ježišovho 
nového prikázania, podľa ktorého všetci spo-
znajú jeho učeníkov (porov. Jn 13, 34). Sám 
Ježiš sa vo vašej službe skláňa k trpiacim ako mi-
losrdný Samaritán. Nech je zvelebené jeho meno.   

Obraciam sa aj na vás, bratia a sestry, ktorým cha-
rita už pomohla alebo pomáha. Možno ste práve 
v takej ťažkej situácii, v ktorej nemáte svetlo, je 
vám ťažko a pýtate sa, kde je milujúci Boh. Po-
zývam vás uveriť, že je s vami vo vašom utrpení. 
Nenecháva vás v ňom samých. Modlím sa, aby po-
moc charity bola pre vás jedným zo znakov Božej 
prítomnosti vo vašom živote a aby ste nestrácali 
nádej, lebo Pán sa chce osláviť vo vašom živote. 
Zo srdca vám všetkým žehnám a uisťujem vás o mojich 
modlitbách za vás. Aj vás prosím o modlitby za mňa.  

Vážený pán riaditeľ, zamestnanci 
a klienti Gréckokatolíckej charity 

v Prešove, milí čitatelia. 

Gréckokatolícka charita Prešov
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PhDr. Peter Valiček

Drahí čitatelia a podporovatelia 
našej charity!

O tom, ako sme prežili  rok 2021 a čo sa nám 
v ňom podarilo dosiahnuť sa dočítate ďalej na 
stránkach tejto výročnej správy. Aj rok 2021 bol 
výrazne ovplyvnený pandémiou COVID-19. 
Svedčí o tom napr. aj to, že v pobytových sociál-
nych službách pre ľudí bez domova na ulici Pod 
Táborom v Prešove sme počas novembra súčasne 
zaznamenali až 33 pozitívnych prijímateľov na-
šich služieb, ktorí potrebovali pomoc. Podarilo 
sa nám však aj túto situáciu zvládnuť. Žiaľ, náš 
dlhoročný kolega a vedúci služieb Pod Táborom 
pán Rudolf Bača v novembri 2021 tejto chorobe 
podľahol. Ďakujeme mu za mnohé roky v služ-
be núdznym, nech mu Pán dá svoje nebo. Počas 
náročného roka sa nám podarilo pripraviť nový 
koncept resocializácie ľudí bez domova, ktorý 
by mal zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a 
ich motiváciu pracovať na svojej zmene života.

Veľmi pekný príklad pomoci pri rozbehnutí no-
vej služby ukázali pracovníci Centra pre deti a ro-
diny, Domov nádeje so sídlom na Jarkovej ulici v 
Prešove. Počas celého roka sa postupne podieľali 
na odbornej a organizačnej príprave spustenia 
nového Centra pre deti a rodiny, Dom sv. Faustíny 
(DsF) vo Svidníku. Ten postupne nahradí dotera-
jší domov na polceste, a tak si v ňom nájdu šancu 
na nový život ženy s problémom závislosti ako je-
diné zariadenie svojho druhu v rámci Slovenskej 
republiky. Tu zároveň oceňujeme aj veľkú ochotu 
pracovníčok DsF vzdelávať sa a učiť novým po-
znatkom. Osamostatnili sme tu aj špecializova-
né sociálne poradenstvo od Domu sv. Faustíny.

Veľmi oceňujeme svojpomocné pokračova-
nie prístavby a nadstavby na jestvujúci drob-
ný servis a pneuservis. V tomto roku tu vznik-
ne priestor na vzdelávacie a spoločenské 

riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov

Výročná správa 2021
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aktivity našej charity a ADOS Charitas Prešov. 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostli-
vosti počas celého roka značne poznačeného 
pandémiou COVID-19 bez prestávky posky-
tovala svoje služby chorým v domácnostiach, 
a tak prejavovala neúnavnosť v poskytovaní 
služieb napriek celkovej zložitej personálnej 
situácii. Vo farnosti Snina Brehy sa vytvorili 
podmienky na presťahovanie ADOS Charitas, 
miesto výkonu Snina do nových zrekonštru-
ovaných priestorov. Od 1.1.2022 sa tu môže 
spustiť aj Sociálne centrum Snina, čím sa po-
silní aj naša charitná bunka v tomto meste. 

V Dome sv. Anny Stará Ľubovňa sa nám veľ-
mi pekne podarilo rozvinúť službu včasnej 
intervencie zameranú na rodiny s deťmi s 
ťažkým zdravotným postihnutím do sied-
mych rokov. Oceňujeme veľkú mieru jeho 
pracovníkov v samostatnosti a súčinnosti s 
krízovým štábom našej charity pri riešení mi-
moriadnych situácií počas roka spôsobených 
výskytom pozitívnych prípadov COVID-19 
v zariadení. Podarilo sa vytvoriť partnerstvo 
s Domom sv. Júdu Tadeáša v Humennom s 
cieľom navzájom sa obohatiť a odovzdať dob-
rú prax. Rozšírila sa spolupráca so Špeciálnou 
základnou školou sv. Anny osadením kontaj-
nerov k spusteniu triedy pre deti s autizmom.

V Dome sv. Júdu Tadeáša Humenné sme 
otvorili domov sociálnych služieb s ambu-
lantnou formou a kapacitou 6 miest pri den-
nom stacionári, čím vzniklo kombinované
zariadenie. V rámci siete poradní špeciali-
zovaného sociálneho poradenstva, do kto-
rej patrí aj Sociálne centrum Humenné sa 
nám podarila obhajoba akreditácie rozšíre
nej o terén a cieľovú skupinu jednotlivci a ro-
diny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej si
tuácii. Taktiež sa zmenila zodpovedná oso

ba a táto sieť sa prepojila s farskými charita-
mi a materiálnou a potravinovou pomocou.

Počet farských charít sa v priebehu roka roz-
šíril z piatich na štrnásť. Dobrovoľníci jed-
notlivých farských charít tak môžu po prepo-
jení s materiálnou a potravinovou pomocou 
adekvátnejšie pomôcť ľuďom v núdzi vo far-
nostiach a zároveň sa prepojiť s aktivitami 
Slovenskej katolíckej charity a zbierkami s 
DM drogériou, nadáciou EPH, zbierkou škol-
ských potrieb, Tesco zbierkou potravín a pod. 

Toto je len niečo z toho, čo sme počas 
roka 2021 zažili a rozvinuli. Týmto sa 
chceme Vám, naši drahí čitatelia a pod-
porovatelia, poďakovať za pomoc počas 
uplynulého roka, nech vám ju Pán boha-
to odmení. Bez vašej pomoci by sme ur-
čite nedokázali dosiahnuť tie úspechy, o 
ktorých sa dočítate v tejto výročnej správe.

 
Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícka charita Prešov
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Uvedomiť si veľký a úžasný dar ľudskej dôstoj-
nosti potrebuje každý. Boh, náš stvoriteľ a milu-
júci Otec, ním každého človeka naplnil dychom 
svojich úst. Je to obrovský poklad hodnôt, síl a 
múdrosti. V prvom rade v cirkevnej charitatívnej 
organizácii ide v tomto smere o zamestnancov na 
všetkých postoch – riadiacom, administratívno-
-technickom, sociálnom, terénnom, duchovnom 
a pod. Je tomu tak aj v našej Gréckokatolíckej 
charite Prešov.  Reťaz lásky a pomoci núdznym a 
bezradným má byť silná a má mať svoje pokračo-
vanie mnohými smermi. Dobré ľudské hodnoty 
v zamestnancoch preto potrebujú byť podpore-
né a zveľaďované vierou a duchovným životom. 
Základom je pevné identifikovanie sa s Cirkvou 
a jej charitatívnou pomocou veriacim i neveria-
cim, ktorí ju potrebujú. Presne tak, ako nás učí 
sv. apoštol Pavol: „Neúnavne konajme dobro... 
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale 
najmä členom rodiny veriacich.“ (Gal 6, 9-10)

Spolu so Svätým Otcom Františkom a celou Ka-
tolíckou Cirkvou sme aj my vstúpili na cestu sy-
nodality, teda spoločného kráčania, počúvania a 
konkrétnych skutkov pre dobro človeka.

Chudobní, zbedačení a núdzni nikdy nebudú 
chýbať v ľudskej spoločnosti. Ježiš nám kladie 
na srdce, aby sme pamätali, že potrebujú pomoc. 
Pán Ježiš hovorí: „Tak aj vy, keď urobíte všetko, 
čo sa vám prikázalo, povedzte: Sme neužitoční 
sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní uro-
biť.“ (Lk 17, 10)

Kristus medzi nami!

duchovný správca GKCH Prešov 
o. Mgr. Jozef Gača

Výročná správa 2021
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O NÁS

Sme účelovým zariadením gréckokatolíckej cirkvi pôsobiacim na území Prešovskej ar-
chieparchie od roku 1991, kedy sme znovu obnovili našu činnosť. Spolu s ďalšími 9 diecé-
znymi a arcidiecéznymi charitami sme členmi konfederácie Slovenská katolícka charita.
 

   Naším poslaním je byť blízko pri človeku a napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu 
a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

  Naším  cieľom   je v zmysle slov:   „Čokoľvek  ste  urobili  jednému  z  týchto  mojich   najmenších   
bratov,   mne ste  urobili“  (Mt 25, 40) preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnim-
ky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby 
mohol prejavovať a realizovať.

  Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych, zdravotníckych, pedagogických, vý-
chovno-vzdelávacích, humanitárnych a iných foriem služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich 
rasu, národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie a iné. 

  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 Mini-

Našou cieľovou skupinou sú: 
• ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti, 
• jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii, 
• osoby závislé od návykových látok, 
• chorí v domácnostiach, 
• seniori,
• duševne chorí,
• deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením, 
• ľudia postihnutí živelnými pohromami, 
• obete obchodovania s ľuďmi, utečenci a migranti. 

Vízia Gréckokatolíckej charity Prešov (r. 2020 – 2025): 
„Múdrosťou viery spoločne k dôstojnému životu.“
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Je riadiaci orgán, ktorý zabezpečuje a vykonáva organizačnú, adminis-
tratívnu, ekonomickú, personálnu, propagačnú, metodickú a kontrol-
nú činnosť pre organizačné zložky GKCH. Súčasne zastrešuje medzinárodné 
kontakty a koordinuje humanitárnu pomoc i jednorazové aktivity. Medzi jeho ak-
tivity patrí aj vzdelávanie, odborná i duchovná formácia všetkých pracovníkov.

Peter Valiček, riaditeľ GKCH
Eduard Malatinec, zástupca riaditeľa GKCH Jozef Gača, duchovný správca

Katarína Lešková, právnička
Stanislava Hunyadiová, supervízorka

Oddelenie personálno-ekonomické
Helena Kaššayová, 
ekonómka práce a miezd, personalistka
Anna Kuchtová, 
finančná ekonómka, účtovníčka
Darina Mašlejová, 
všeobecná účtovníčka
Jana Kočišová, 
všeobecná účtovníčka

Oddelenie sociálnych služieb 
a projektov
Ivana Strelcová, 
koordinátorka sociálnych služieb
Silvia Kerčáková, 
metodička sociálnych služieb 
Alena Mitaľová, 
projektová manažérka

Oddelenie farchých charít a projektu OBEŤ
Mária Rajňáková, 
koordinátorka FCH a projektu OBEŤ
Annamária Gnipová, 
asistentka koordinátorky FCH  
a projektu OBEŤ

Oddelenie sekretariátu a vzťahov 
s verejnosťou
Slavomíra Adzimová, 
manažérka sekretariátu
Veronika Futejová, 
manažérka vzťahov s verejnosťou 

Oddelenie 
zdravotníckych 
služieb
Zuzana Straková, 
odborná zástup-
kyňa ADOS 
a sestra manažérka 

   CENTRUM GKCH
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AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI  CHARITAS (ADOS)
ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

Prešov, Snina

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť 
zabezpečujú sestry ADOS v spolupráci 
s ambulantnými lekármi, špecialistom, 
pacientom a jeho rodinou. Hlavným 
cieľom je vykonávať činnosti podpo-
rujúce zdravie alebo prispievajúce k 
uzdraveniu či pokojnej smrti v prirod-
zenom sociálnom prostredí. Spolu-
práca s rodinou pacienta a vytvorenie 
vhodných podmienok v domácom pro-
stredí sú nevyhnutné pre splnenie pod-
mienok poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti. Čoraz viac ľudí potrebu-
je domácu ošetrovateľskú starostlivosť. 
Ide najmä o chronicky chorých či bez-
vládnych, pacientov s onkologickými 
diagnózami, seniorov, ale aj mladších.

Túto ambulantnú zdravotnícku službu 
poskytujeme 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, sta-
vovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení pre fyzické osoby – pacienti všetkých vekových 
kategórií, ktorí spĺňajú kritéria podľa zákona. 
Poskytované služby: komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zamera-
ná na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným kompliká-
ciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, 
rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo. 

     403 – 473            13 234 – 14 171                        14 – 12                            35 568 – 37 239

    PACIENTI               NÁVŠTEVY               ZAMESTNANCI                KILOMETRE

  fyzické osoby               k pacientom                     fyzické osoby                      autom k pacientom

   2020 – 2021               2020 – 2021                   2020 – 2021                  2020 – 2021
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Náš rok 2021 v skratke
  Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sme sa zúčastňovali odborných seminárov, konferencií 

a prednášok s cieľom prehĺbenia a doplnenia poznatkov iba v online priestore.
  Rok 2021 bol ťažký, ale ani na okamih sme nezapochybovali o tom, že pomáhať má zmysel. 

Sestry aj napriek tomu vykonávali svoju prácu s plným nasadením. Keď nám Boh dáva skúšky, 
dáva nám aj príležitosť spoliehať sa na Neho. 

Naše vízie a plány
  Zabezpečiť udržanie, stabilizáciu a rozvoj ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí.  
  Rozšíriť osvetu v ochrane zdravia, edukáciu v oblasti zdravého spôsobu života.
  Organizovanie odborných seminárov pre sestry ADOS v rámci sústavného vzdelávania.

„Aj napriek ťažkej krízovej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVD-19 vykonávame 
svoju prácu a denne meriame poctivo svoju cestu k tým, ktorí čakajú na pomoc, láskavé slovo, 
pohladenie či útechu. V krízovej situácii, v čase pandémie, sa domáca ošetrovateľská služba javí 
ako kľúčová pre seniorov, ktorí zostávajú opustení vo svojich domovoch a viac než inokedy sú 
izolovaní od rodiny a vonkajšieho prostredia. Za ošetrovateľskú službu sú vďační, no aj z iných 
dôvodov. Vážia si nielen ošetrenie, ale aj každé pekné slovo sestry a jej prítomnosť.“ 

sestra ADOS Charitas
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Zariadenie s kombinovanými službami, ktoré 
zastrešuje sociálne, zdravotnícke a doplnkové 
služby. Dom sv. Anny vznikol v roku 1999 na 
podnet rodičov znevýhodnených detí. Cieľom 
zariadenia je poskytnúť odborné služby deťom 
a mladým so zdravotným znevýhodnením a 
ich rodinám. Našou snahou je zvyšovať nezá-
vislosť znevýhodnených a integrovať prijíma-
teľov do majoritnej spoločnosti. Rovnako sa 
venujeme rozvoju kognitívnych a psychoso-
matických zručností u prijímateľov. V priesto-
roch zariadenia sídli Špeciálna základná ško-
la sv. Anny, vďaka ktorej prepájame sociálnu 
rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností s 
edukačným procesom. Prijímatelia s kombi-
novaným postihnutím si vyžadujú komplexnú 
špeciálnu starostlivosť, ktorú sa snažíme vy-
tvárať ambulantnou aj terénnou formou.

Stará Ľubovňa

  Väčšina aktivít sa vzhľadom na pretrvávajúcu 
pandemickú situáciu realizovala len pre prijíma-
teľov v priestoroch zariadenia.

  Fašiangové posedenie spojené s hudbou, tancom a fašiangovým jedlom. Prijímatelia si v si-
mulovanej domácnosti pripravili šišky, vzájomne sa pohostili údenými domácimi špecialitami.

  Národný týždeň charity 2021 sa niesol v duchu radosti, veselosti a spoločných aktivít. Na-
vštívili nás členovia Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí nám predviedli ukážky z ich 
činnosti, prácu so psovodom a rôzne policajné techniky.

  V letných mesiacoch sme spoločne absolvovali náučno-poznávacie výlety v Botanickej záhra-
de v Košiciach a v ZOO v Spišskej Novej Vsi.

DOM SV. ANNY (DsA)
kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením

Náš rok 2021 v skratke

Sociálne služby registrované: Domov so-
ciálnych služieb, Rehabilitačné stredisko, 
Služba včasnej intervencie

Partnerstvá: Vzdelávacie organizácie - 
domáca prax študentov, Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad - Špeciálna 
základná škola sv. Anny

Iné činnosti: hydroterapia, rôzne masáže 
a relaxačné procedúry, bazálna stimulá-
cia, Snoezelen, preprava

Doplnkové činnosti: duchovná a pasto-
račná starostlivosť
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  Navštívili sme hrad Stará Ľubovňa, kde sme boli súčasťou živej rozprávky o Múdrom Maťkovi 
a bláznoch.

  Návšteva, na ktorú sa prijímatelia každoročne tešia bola 20. augusta 2021. Naši priatelia, mo-
torkári z klubu Harley Davison No. 1 Slovakia, nás okrem hmotných a finančných darov potešili 
aj zážitkovou jazdou na motorkách.

  Vydarenou akciou bolo charitatívne podujatie, ktoré v septembri zorganizovalo OZ Úsmev 
a nádej v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Dom sv. Anny svojím vystúpením obohatil 
kultúrny program, výťažok z tejto akcie poputoval nášmu zariadeniu.

  V novembri, keď začínajú byť večery dlhšie, zorganizovali sme si „Pyžamovú párty“. Zabavili 
sme sa na diskotéke a pri dobrom filme.

  Aj tento rok pre DsA zorganizovala Agentúra ČVÍRO benefičný koncert (v poradí 7. ročník). 
Z dôvodu pandemických opatrení sa konal online.

  „Veľkí malým...“ aj takto sme nazvali program, ktorý si pripravili dospeláci v zariadení pre 
deti, a to v podobe bábkového divadielka Tri prasiatka a vlk.

  Rok 2021 sme zavŕšili spoločnou štedrou večerou a kapustnicou. Jedlá si pripravili prijímate-
lia sami podľa vlastných zvykov ich domácností.

  Duchovná starostlivosť, duchovné obnovy, svätá spoveď a Eucharistia boli súčasťou nášho 
života počas roka 2021.

  Spolu so Špeciálnou základnou školou sv. Anny sa v areáli DsA vybudovala trieda kontajne-
rového typu pre potreby vzdelávacieho procesu detí so špeciálnymi potrebami.

  Spoločné očkovanie proti COVID-19, ktoré absolvovala väčšina prijímateľov spoločne so 
zamestnancami.

  Rok 2021 bol opäť jeden z tých náročnejších. Aj keď sme si mysleli, že sme pripravení na pan-
demickú situáciu, vždy nás niečo prekvapilo. Zažili sme mnoho pekných aktivít, hlavne počas 
leta, kedy neboli opatrenia a mohli sme si užiť spoločné chvíle mimo zariadenie. Sme radi, že si 
môžeme navzájom dôverovať a byť si oporou, prijímatelia i zamestnanci.  
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

Túto ambulantnú službu poskytujeme deťom a mladým od roku 1999.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej 
školskej dochádzky (od 7 rokov)  a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmys-
lovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odká-
zanosti 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; pre deti sa poskytuje 
výchova, pomoc pri pracovnom uplatnení;

  obslužné činnosti: stravovanie; vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov);
  ďalšie činnosti: záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na vzdelávanie.

„Aj napriek pandemickej situácii, ktorá neminula ani naše zariadenie, chodím do Domu sv. 
Anny rád a tak často, ako je to možné. Je to náročnejšie, pretože máme rôzne opatrenia. Ale 
vidím, že kolektív zamestnancov robí všetko preto, aby sme sa tu cítili vždy pohodlne a aby 
nám nič nechýbalo. Ďakujeme im za to, že vždy nájdu možnosti, ako nám pobyt v zariadení 
ešte viac spríjemniť. Ďakujem.“ 

prijímateľ Domu sv. Anny

       20 – 20                    34 – 33                         10 – 9,7                            22 160 – 22 288

    KAPACITA            PRIJÍMATELIA   ZAMESTNANCI                   HODINY

         služby                     fyzické osoby           prepočítaný počet 31.12.2021        poskytnutej služby 

   2020 – 2021               2020 – 2021                    2020 – 2021                 2020 – 2021
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REHABILITAČNÉ STREDISKO (RS)

Ambulantnú službu poskytujeme od roku 2014, prostredníctvom ktorej zlepšujeme 
schopnosti prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít. 

REHABILITAČNÉ STREDISKO podľa § 37 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre 
deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentál-
nym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. 
Poskytované služby: 

  odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálna rehabilitácia; soci-
álne poradenstvo (aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkáza-
nej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii);

  obslužné činnosti: stravovanie; vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov).

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (SVI)

Ambulantnú a terénnu službu poskytujeme od roku 2015. Veľkým prínosom pre efektív-
nosť práce je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má 
viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina ne-
musí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom praco-
vať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý program 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 tohto dieťaťa 
vrátane oneskoreného a rizikového psychomotorického vývinu, s narušenou komunikačnou schopnos-
ťou dieťaťa. 
Poskytované služby: 

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

       10 – 10                    19 – 18                           6 – 5,3                            10 180 – 9 612

    KAPACITA            PRIJÍMATELIA   ZAMESTNANCI                   HODINY

         služby                     fyzické osoby           prepočítaný počet 31.12.2021        poskytnutej služby 

   2020 – 2021               2020 – 2021                    2020 – 2021                 2020 – 2021

          5 – 5                    23 – 30                           2 – 2,7                              2 618 – 4 173

    KAPACITA            PRIJÍMATELIA   ZAMESTNANCI                   HODINY

         služby                     fyzické osoby           prepočítaný počet 31.12.2021        poskytnutej služby 

   2020 – 2021               2020 – 2021                    2020 – 2021                 2020 – 2021

Výročná správa 2021
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  Nový kalendárny rok 2021 sme v januári privítali karnevalom. Pripravili sme si celodenný 
program spojený s tancovaním, spoločenskými hrami a občerstvením v podobe šišiek a sladké-
ho zákusku. 

  V marci sme boli na jarnej prechádzke v meste, kde sme si obzreli veľkonočnú výzdobu mesta 
a urobili zopár fotiek. 

  V mesiaci máj sme sa dvakrát zúčastnili hipoterapie v obci Kamienka (okr. Humenné). Pri-
jímatelia si pod dohľadom zajazdili na koňoch, spoločne si zaspievali a občerstvili sa rôznymi 
pochutinami.

  Zúčastnili sme sa duchovnej obnovy v obci Hažín nad Cirochou (26. máj 2022), kde pôsobil 
duchovný otec Matúš Nastišin. Absolvovali sme svätú liturgiu spojenú s prehliadkou kostola. 

  V rámci Národného týždňa charity 2021 sme sa 2. júna symbolicky zapojili do aktivity „Beh 
za charitu“. Spolu s prijímateľmi sme prešli okruh námestím.  

  Prvý júlový deň sme strávili v centre mesta Humenné. Asistovaným sprevádzaním si prijíma-
telia vyskúšali objednať a zaplatiť jedlo (palacinku podľa vlastnej chuti) v reštaurácii. 

DOM SV. JÚDU TADEÁŠA (DsJT)
sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí

Humenné
Dom sv. Júdu Tadeáša ponúka ambu-
lantné sociálne služby počas pracov-
ných dní. Odborný tím zamestnancov 
vytvára harmonické a domáce prostre-
die. Prijímatelia majú možnosť sa v zari-
adení socializovať, nadväzovať priateľs-
tvá a rozvíjať svoje zručnosti. Cieľom 
zariadenia je napĺňanie individuálnych 
potrieb prijímateľov a ich vedenie k se-
bestačnosti a samostatnosti.

Náš rok 2021 v skratke
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Január 2021 priniesol veľkú zmenu – podarilo sa nám otvoriť domov sociálnych služieb.
Rok 2021 bol poznačený pandémiou, ktorá priniesla do zariadenia negatívne situácie aj v podo-
be pozitívnych výsledkov testov u prijímateľov i zamestnancov. Aj keď to nebolo ľahké, spoločne 
sme to zvládli a zabezpečili zariadenie personálne. COVID-19 zasiahol každého jedného z nás, 
či už osobne, alebo v rodine. Napriek tomu sme sa s ním po tak dlhej dobe naučili žiť. Deň v 
Dome sv. Júdu Tadeáša začína vždy modlitbou a stalo sa to akousi rutinou, že zamestnanci a 
prijímatelia DsJT sa spájali v modlitbe aj za ukončenie pandémie a za zdravie pre všetkých.  

  7. júla sme sa rozlúčili s o. Matúšom Nastiši-
nom, ktorý odišiel na iné pôsobisko. Spoločne 
sme zhrnuli naše strávené chvíle. Venovali sme 
mu obraz vytvorený zo spoločných fotografií.

  V rámci poznávacieho výletu sme navštívili 
mesto Bardejov. Za asistencie sprievodkyne sme 
prešli jeho námestím a dozvedeli sa nové poznatky 
o histórii a súčasnosti mesta. Aj keď nás zastihlo 
nie veľmi vydarené počasie, užili sme si to všetci 
naplno.

  Zamestnanec Peter nám za pomoci pani Katarí-
ny F. zabezpečil organový koncert v Kostole Všet-
kých svätých v Humennom. Zopár piesní nám za-
hrala pani Katarína a neskôr sa k nej pridal aj náš 
kolega Peter. Prijímatelia si vychutnali príjemnú 
komornú atmosféru a spoločne sme sa v tichosti 
pomodlili.

Čo mimoriadne sa nám v roku 2021 podarilo? 

  V októbri (21. október 2021) sme oslávili 7. výročie vzniku DsJT. Spoločne sme sfúkli sviečky, 
zhodnotili 7 krásnych rokov a popriali si veľa úspechov do ďalších rokoch.

  December sa niesol v predvianočnej atmosfére. Na sviatok sv. Mikuláša sme spoločne vyzdo-
bili stromček a aj priestory zariadenia.

  V zariadení sa v decembri 2021 konala výmena vchodových dverí.
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

Túto ambulantnú službu poskytujeme od roku 2021. 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom 
znení pre fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia dôchodkového veku 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; soci-
álna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; pomoc pri pracovnom uplatnení; ošetrovateľská starost-
livosť;

  obslužné činnosti: stravovanie; vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov);
  ďalšie činnosti: záujmová činnosť; 
  doplnkové činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť; tréningy pamäti; preventívne aktivity. 

DENNÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH ZDRAVOTNE 
ZNEVÝHODNENÝCH (DS)

Ambulantnou službou od roku 2014 vytvárame prostredie na sebarealizáciu prijímateľov 
a podmienky na širšiu mieru socializácie. V zariadení pracujeme na udržiavaní a rozvíja-
ní 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; sociál-
na rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;

  obslužné činnosti: stravovanie; vecné plnenie (využívanie spoločných priestorov);
  ďalšie činnosti: záujmová činnosť; 
  doplnkové činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť; tréningy pamäti; preventívne aktivity. 

        15 – 11                    25 – 27                           5 – 3,9                              9 235 – 7 892

    KAPACITA            PRIJÍMATELIA   ZAMESTNANCI                   HODINY

         služby                     fyzické osoby           prepočítaný počet 31.12.2021        poskytnutej služby 

   2020 – 2021               2020 – 2021                    2020 – 2021                 2020 – 2021

            6                      14                                        2,4                                            6 208

    KAPACITA            PRIJÍMATELIA   ZAMESTNANCI                   HODINY

         služby                     fyzické osoby           prepočítaný počet 31.12.2021        poskytnutej služby 

         2021                    2021                         2021                                  2021
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CESTA K DOMOVU
model resocializačného systému GKCH

Resocializačný systém „Cesta k domovu“ (RS CKD) predstavuje komplexný model po-
moci závislým a ľuďom bez domova s cieľom ich znovuzaradenia do prirodzeného soci-
álneho 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 návyko-
vých látok alebo činností. Na základe práva výberu sociálnej služby, riešenia nepriaznivej 
sociálnej situácie a individuálnych potrieb prijímateľa sú mu ponúknuté sociálne služby 
terénnou, ambulantnou a pobytovou formou.

Stupeň 1: Ambulantné a terénne služby
Plnia úlohu sprostredkovania prvého kontaktu pred vstupom prijímateľa do jednotlivých zari-
adení RS CKD.  

  Naše zariadenia: Nízkoprahové denné centrum, Prešov; Terénna sociálna práca, Prešov 

Stupeň 2: Špecializované sociálne poradenstvo
Plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácií prijímateľov a hľadania ich riešenia.

  Naše zariadenia: Sociálne centrum, Prešov, Humenné, Svidník

Stupeň 3: Pobytové služby
Poskytujú domov, prenocovanie a denný pobyt s vytváraním podmienok pre osobnú hygienu 
i prípravu stravy. 

  Naše zariadenia: Nocľaháreň Effeta, Prešov; Útulok Archa, Prešov; Dom sv. Faustíny,  
     Svidník

Stupeň 4: Doplnkové služby
Vhodne dopĺňajú zariadenia s cieľom zvyšovania kvality služieb v prospech prijímateľov.

  Naše zariadenia: Klub KAHAN, Prešov; Mesačník Cesta, Prešov, Humenné, Svidník;          
     Sklad solidarity, Humenné

Stupeň 4: Resocializácia
Poskytuje pobytovou formou komplexný resocializačný program pre závislých mužov.

  Naše zariadenia: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Výročná správa 2021
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CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB (CSPS)

Spoločný názov zastrešujúci viace-
ré služby v prospech fyzických osôb v 
nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa 
nachádzajú v rámci jedného areálu. V 
službách vytvárame priestor na stráve-
nie času počas dňa, ale aj aktívne vy-
hľadávame sociálne vylúčených ľudí 
v teréne, ktorým ponúkame odborné 
poradenstvo pri riešení nepriaznivej 
životnej situácie. Činnosti a iné aktivi-
ty služieb sú medzi sebou prepojené a 
vzájomne sa dopĺňajú. Súčasťou aktivít 
sú aj doplnkové služby, ktoré napomá-
hajú pri samostatnosti a sebestačnosti 
prijímateľov.

ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie
Prešov

  Prijímatelia boli radi, že aj napriek ťažkej situácii mohli využívať služby, hoc v obmedzených 
podmienkach.

  COVID-19 nám sťažil prácu a ovplyvnil fungovanie služby.

Sociálne služby registrované: 
  Nízkoprahové denné centrum

Sociálne služby akreditované: 
  Sociálne centrum Prešov

Projektové aktivity dlhodobé: 
  Národný projekt „Terénna 

     sociálna práca“
  Národný projekt „Teplé jedlo“

Doplnková činnosť: 
  Výdajňa časopisu Cesta

Náš rok 2021 v skratke
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM podľa § 24b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v plat-
nom 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; vyko-
návanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
•  ďalšie činnosti: záujmová činnosť; podmienky na pranie a žehlenie šatstva; poskytnutie nevyhnutného 
ošetrenia a obuvi. 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM (NDC)

Touto ambulantnou formou od roku 2010 ponúkame možnosť mužom a 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 
aj teplé jedlo, a tak telesne pookriať. 

       35 – 35                      495 – 458                                 4 – 4                             

  KAPACITA              PRIJÍMATELIA      ZAMESTNANCI                  

        služby                          fyzické osoby            prepočítaný počet 31.12.2021         

   2020 – 2021                   2020 – 2021                          2020 – 2021                 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA (TSP)

Táto projektová aktivita sa vykonáva v prirodzenom prostredí človeka je zameraná na pre-
venciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Snažíme sa o zlepšenie sociálnej si-
tuácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej so-
ciálnej práce s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom 
je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlep-
šenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a 
komplexná integrácia do spoločnosti. V roku 2021 bol počet prijímateľov TSP 169.  

NÁRODNÝ PROJEKT „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP III)“ v rámci 
operačného programu Ľudské zdroje; číslo zmluvy: N20200310001
Zameranie projektu: sociálna diagnostika; terénna a krízová prevencia; transportná služba; sprostredko-
vanie ošetrovateľskej služby v teréne. 

   DARCA                   TRVANIE                           MIESTO                  

Implementačná 
agentúra MPSVR SR

  2019 – 2022 ľudia bez domova, 
Pod Táborom 33/A, Prešov
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TEPLÉ JEDLO

Poskytovanie teplého jedla zdarma so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
potravinovej deprivácie

Zámerom projektu je zdarma zabezpečiť a poskytovať aspoň jedno teplé jedlo denne, 
ktoré pozostáva z teplej zahustenej polievky (500 ml), chleba/pečiva (150 g) a teplého 
nealkoholického nápoja (0,4 l) konečným príjemcom bez skúmania ich pôvodu, pobytu 
ani základných identifikačných údajov. Dostatočným identifikačným kritériom je požia-
danie o teplé jedlo. V roku bolo celkovo vydaných cez 20 000 porcií teplého jedla.

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny

november 2016 – 
október 2023 

ľudia bez domova, 
Pod Táborom 33/A, 

Prešov

0,60 €/porcia 
(od 03/20)

       DARCA                 TRVANIE                       MIESTO                                  SUMA
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MESAČNÍK CESTA
charitný časopis o kvalite života

Prešov

Tento odborno-populárny charitný časopis zameraný 
na problematiku kvality života vznikol v roku 2002. O 
rok neskôr sa stal oficiálnym periodikom s pouličným 
charakterom o abstinencii, bezdomovectve a zdra-
vom životnom štýle zdôrazňujúc 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 prí-
spevku za časopis. Okrem toho má pre distributérov 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, bezdomovec-  

tva a liečby závislých;
  duchovné zamyslenia a kresťanský pohľad na závažné témy súčasnosti;
  aktuality Gréckokatolíckej charity Prešov a iných charít na Slovensku;
  aktuality zo života katolíckej cirkvi na Slovensku aj v zahraničí;
  kazuistiky a svedectvá prijímateľov;
  informácie z miest, kde je Cesta distribuovaná.

„Práve včera som si kúpila od distributéra č. 55 na Sekčove časopis Cesta. Veľmi príjemný mladý muž – pre-
dajca. Stále sa pekne pozdraví, zapraje pekný a dobrý deň, aj keď si človek časopis nekúpi. Neviem o tom 
mladom mužovi nič, ale obohacuje ma, keď prechádzam okolo neho. Uvedomujem si, že z neho vyžaruje 
pokora. Ďakujem mu, že tam predáva, nastavuje zrkadlo všetkým nám bez ohľadu, kto sme a akí sme. Pra-
jem mu do života len a len dobré veci a nech stretáva len dobrých ľudí.“                      čitateľka časopisu Cesta

         17 – 24                   30 – 31                               2                                    3 600 – 3 629

 DISTRIBUTÉRI         DISTRIBUTÉRI                   ZAMESTNANCI               PREDANÝCH ks

  v rámci GKCH            mimo GKCH           prepočítaný počet 31.12.2021       mesačne (priemer) 

    2020 – 2021              2020 – 2021                           2021                            2020 – 2021

Náš rok 2021 v skratke
  Rok 2021 bol z dôvodu pandémie náročný na predaj časopisu. Napriek okolnostiam sa nám poda-

rilo udržať predaj časopisu. V závere roka sme prijali nového zamestnanca na rozšírenie distribúcie.  
  Tak ako každého aj nás ovplyvnili protipandemické opatrenia, no najmä našich distributérov. 

Jar minulého roku bola najhoršia, predaj poklesol a príjmy sme museli kompenzovať projektami a 
dotáciami, ale s Božou pomocou sme to zvládli.  
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SOCIÁLNE CENTRÁ (SC)
špecializované sociálne poradenstvo

Humenné, Svidník, Prešov

Ide o ambulantné a terénne služby pre prijímateľov, 
ktoré plnia úlohu zisťovania príčin zložitých životných 
situácií prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. 
Naša pomoc je založená na princípoch diskrétnosti, 
nestrannosti a bezplatnosti. Okrem špecializovaného 
sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom aj 
iné činnosti. V prípade potreby pomáhame aj daro-
vaním šatstva a obuvi v rámci našich šatníkov. Prijí-
matelia majú taktiež možnosť privyrobiť si na slušný 
život predajom pouličného mesačníka Cesta. Aktívne 
sa zapájame do aktivít ako je napr. zbierka trvanlivých 
potravín a hygienických potrieb, ktoré vo forme ba-
líčkov venujeme rodinám alebo jednotlivcom v núdzi. 
Špecializované sociálne poradenstvo od 1.1.2022 po-
skytujeme v piatich sociálnych centrách v okresných 
mestách Humenné, Svidník, Prešov a Snina. 

SOCIÁLNE PORADENSTVO
 podľa § 19 zákona č. 488/2008 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. patolo-
gické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniorov, osoby v sociálnej kríze, 
osoby po výkone trestu a odchovanci centier pre deti a rodiny.
Poskytované služby:

  odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo;
  doplnkové činnosti: distribúcia mesačníka Cesta; poskytnutie nevyhnutného ošetrenia a obuvi alebo inej 

materiálnej pomoci. 

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ (SC HE)

Začiatky vzniku SC HE sa spájajú s rokom 2008, kedy prostredníctvom projektu EQUAL vznikli 
viaceré centrá sociálneho poradenstva. Ich prvotným cieľom bolo pomôcť najmä nezamestna-
ným,  čo sa časom rozšírilo o ďalšie cieľové skupiny. Prostredníctvom doplnkovej služby Sklad 
solidarity poskytujeme materiálne veci na vybavenie spoločnej domácnosti núdznym. 

    175 – 171                           2 – 2                             4 016 – 3 896                             

 PRIJÍMATELIA       ZAMESTNANCI                    HODINY                 

  fyzické osoby                   prepočítaný počet                poskytnutej služby  

  2020 – 2021                    2020 – 2021                2020 – 2021                 
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SOCIÁLNE CENTRÁ (SC)

Náš rok 2021 v skratke
  V mesiaci jún sme sa intenzívne venovali príprave nových priestorov pre Sociálne centrum 

Svidník v priestoroch vestibulu autobusovej stanice (SAD).
  Činnosť Sociálneho centra Svidník bola s podporou mesta Svidník v mesiaci júl presťahova-

ná do nových priestorov (vestibul SAD), kde je zriadená kancelária pre špecializované sociálne 
poradenstvo a sklad materiálnej pomoci. 

  Pandémiu ochorenia COVID-19 sme vnímali ako veľké bremeno nielen pri vykonávaní na-
šich služieb, keď sme boli často odkázaní na dištančnú formu, ale aj pre nárast počtu klientov, 
ktorí žiadali o potravinovú a materiálnu pomoc, pretože sa z dôvodu pandémie ocitli vo vážnej 
sociálno-ekonomickej situácii.

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK (SC SK)
Špecializované poradenstvo poskytuje od roku 2009. Súčasťou aktivít SC SK sú prednášky o 
prevencii aj snaha o rozvoj koncepcie problematiky bezdomovectva v meste Svidník. Činnosť 
centra je úzko prepojená so službami Domu sv. Faustíny. 

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV (SC PO)
Toto centrum poskytuje špecializované poradenstvo svojim prijímateľom od roku 2006. Aktivi-
ty SC PO sú prepojené s ďalšími službami nachádzajúcimi sa v jednom areáli so zameraním na 
krízovú intervenciu.

Náš rok 2021 v skratke
  Prostredníctvom Zbierky školských pomôcok (1.6. – 15.9.2021) sme pomohli 7 rodinám. V 

rámci nášho sociálneho centra sa vyzbieralo 695 kusov školských pomôcok. 
  Zapojili sme sa do potravinovej zbierky v spolupráci s potravinovým reťazcom Tesco (16.12. – 

18.12.2021). Vyzbierali sme 533,4 kg trvanlivých potravín a drogérie.
  Spoločnosť AT&T zabezpečila v predvianočnom čase darčeky pre 4 rodiny s maloletými deťmi, 

ktoré sme následne odovzdali. V spolupráci so Združením Exallievi don Bosca bolo vianočnými 
darčekmi obdarovaných 10 rodín a jednotlivcov.

  V predvianočnom čase Mestský úrad Humenné daroval materiálnu pomoc vo forme oblečenia, 
obuvi, vitamínov, oxymetrov a instantných polievok pre ľudí bez prístrešia. 

  Podarilo sa nám rozšíriť cieľovú skupinu o fyzické osoby v nepriaznivej sociálno-ekonomickej 
situácii a poskytovať poradenstvo v teréne.
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POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
pobytové služby krízovej intervencie

Prešov

Spoločný názov pre celoročné pobytové 
služby, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného 
areálu. Vďaka týmto službám môžu ľudia v 
nepriaznivej sociálnej situácii jednorazovo 
prenocovať alebo dočasne bývať. Prijíma-
teľom sa snažíme uľahčiť kontakt so sociál-
nym prostredím a podporiť ich začlenenie 
do spoločnosti. V rámci ostatných aktivít u 
prijímateľov rozvíjame pracovné zručnosti 
s cieľom ich obnovy a následného lepšieho 
uplatnenia sa na trhu práce. Činnosť poby-
tových služieb je vzájomne prepojená aj s 
ambulantnými a terénnymi službami. Prijí-
mateľov angažujeme aj v rámci aktivít v pro-
spech spoločnosti alebo mesta Prešov, kde 
sídlime (napr. úprava vonkajších plôch, úpra-
va mestského chodníka a pod.)

  Nocľaháreň Effeta
  Útulok Archa

Sociálne služby registrované

  V máji sme navštívili bývalého prijímateľa 
v DSS Brezovička pri príležitosti slávnosti pr-
vého svätého prijímania.

  14. júla bola v našom zariadení slúžená novokňazská sv. liturgia naším bývalým bohoslov-
com, ktorý u nás absolvoval pastoračnú prax.

  V letnom období sme podnikli výlet vlakom na Kapušiansky hrad. V septembri sme zase 
spolu s prijímateľmi navštívili kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši. 

  Vďaka ľuďom s dobrým srdcom a chuťou podeliť sa sme mali krásne Vianoce. Na sviatky Na-
rodenia Pána sme mohli obdarovať prijímateľov zariadenia a spríjemniť im tento čas.

  Podarilo sa nám zatepliť ďalšiu časť Útulku Archa, opraviť polovicu strechy a odkvapový sys-
tém. Zrekonštruovala sa časť priestorov pre pracovníkov. Vybudovala sa časť chodníka k obyt-
ným kontajnerom.

  Podarilo sa nám zvládnuť situáciu spojenú s ochorením COVID-19 pri plnom zdraví. Pandé-
mia nám predovšetkým sťažila prácu a príjem prijímateľov do zariadenia.

Náš rok 2021 v skratke
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Naše plány a vízie
  Najväčším cieľom je vyčleniť službu nocľahárne z pobytových sociálnych služieb do samo-

statných priestorov, aby služba mohla slúžiť ľuďom, ktorí ju potrebujú, ešte lepšie a adresnejšie 
než doteraz.

Celoročné pobytové zariadenie poskytuje krátkodobé pobyty od roku 2010. Cieľom služby je 
snaha o zníženie počtu ľudí prespávajúcich na ulici. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdra-
votnej ujmy pre ľudí bez domova. 

NOCĽAHÁREŇ podľa § 25 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre fyzické plnoleté osoby 
v nepriaznivej soc. situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné pod0mienky na uspokojovanie zá-
kladných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 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;
  doplnkové činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť. 

NOCĽAHÁREŇ EFFETA (NOE)

Zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje dočasný celodenný pobyt a ďalšie služby od roku 
1997. Touto službou sa snažíme o zlepšenie kvality života ľudí v núdzi, ktorí sú bez prístrešia.

ÚTULOK ARCHA (UTA)

ÚTULOK podľa § 26 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre f. o. 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 ošetrenie a obuv; utváranie podmienok: na prípravu stravy, 

     výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie 
     a údržba bielizne a šatstva;

  doplnkové činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

       22 – 22                        97 – 94                                 2 – 2,1                             
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DOM SV. FAUSTÍNY (DsF)
domov na polceste pre ženy

Svidník

Celoročná pobytová služba pre ženy po-
skytujúca dočasný celodenný pobyt a ďalšie 
služby od roku 2011. Vytvorením dočasného 
domova sa snažíme prijímateľky plnohod-
notne začleniť do spoločnosti. Prostredníc-
tvom rozmanitých činností im pomáhame 
osvojovať si pracovné návyky, rozvíjať indi-
viduálne zručnosti, získať vzdelanie, a tak-
tiež inšpirovať a viesť ich k samostatnému 
a nezávislému životu. V rámci našich akti-
vít pravidelne pripravujeme alebo sa zapá-
jame do rôznych kultúrnych, športových 
a duchovných podujatí, aj vďaka ktorým 
prijímateľky napredujú. Aktivity prepá-
jame aj so Sociálnym centrom vo Svidníku. 

DOMOV NA POLCESTE podľa § 27 zákona č. 448/2008 
o soc. službách v platnom znení so zameraním na dospe-
lé 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; 
  ďalšie činnosti: záujmová činnosť; utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie základnej 

osobnej hygieny; pranie, žehlanie a údržba bielizne a šatstva;
  doplnkové činnosti: konzultácie/stretnutia so psychológom v zariadení; duchovná a pastoračná sta-

„Charita mi dala všetko to, čo každý potrebuje zažívať doma. Keďže my domov nemáme, tak 
naším domovom je Dom sv. Faustíny, kde sa cítim veľmi príjemne s Pánom Ježišom.“ 

Táňa, prijímateľka Domu sv. Faustíny

       16 – 18                       30 – 29                                 6 – 4,7                             
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DOM SV. FAUSTÍNY (DsF)

  Na sviatok sv. Bakhity (8. február) sme sa zapojili do modlitieb za obete obchodovania s ľuď-
mi.

  V rámci Národného týždňa charity sme zorganizovali beh s prijímateľkami spojený so špor-
tovým popoludním.

  Zapojili sme sa do pravidelných zbierok – Zbierka školských pomôcok, Tesco potravinová 
zbierka.

  Kalendárny rok sme ukončili štedrou večerou a posedením s prijímateľkami.
  Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 500 € na prevádzku 

Domu sv. Faustíny – domova na polceste. Finančné prostriedky z dotácie boli použité na úhradu 
spotreby energie, vodného, stočného a telekomunikačných služieb. Zároveň sa zakúpili látky, 
nožnice, šnúry, ihly a iný drobný tovar, prostredníctvom ktorého bolo prijímateľkami Domu sv. 
Faustíny zhotovených 140 ks ruksakov pre prváčikov všetkých základných škôl v meste Svdiník.

   Vedúca zariadenia Helena Paňková si v septemberi 2021 prebrala ocenenie ministra práca, 
sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka „Sociálny čin roka 2019“. 

  Boli sme pozvaní do TV Lux v rámci relácie Nablízku (24. december 2021), kde sme ako hu-
dobný hosť spríjemnili vianočné chvíle ľuďom pri obrazovkách.

  Celkovo sme počas roka organizovali menej akcií a podujatí, neprezentovali sme sa spevom 
na festivale a iných podujatiach.

Naše vízie a plány: 
  Pomôcť prijímateľkám nájsť si vhodné zamestnanie a ubytovanie. Pomôcť im bez problémov 

sa zaradiť do spoločnosti a reálneho života.
  Znížiť kapacitu zariadenia na 3 miesta a transformovať zariadenie na Centrum pre deti a ro-

diny pre plnoleté fyzické osoby - ženy. 
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  KAPACITA              PRIJÍMATELIA      ZAMESTNANCI                  

        služby                          fyzické osoby            prepočítaný počet 31.12.2021         

   2020 – 2021                   2020 – 2021                          2020 – 2021                 
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DOMOV NÁDEJE (DoN)
centrum pre deti a rodiny s výkonom resocializačného programu pre závislých mužov

Prešov
Pobytovú službu poskytujeme od roku 2001 s vi-
acerými zmenami registrácie. Našou snahou je 
prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre 
mužov závislých od alkoholu, drog alebo iných ne-
látkových závislostí. Klienti prichádzajú k nám na 
základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvlád-
nutí liečby a odporúčaní lekára. Proces resociali-
zácie je rozdelený do piatich fáz. Jeho dĺžka trva-
nia závisí od individuálneho napredovania klienta. 
Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne 
osvojili pracovné zručnosti, samostatné a zodpo-
vedné rozhodovanie a osobne napredovali. Rov-
nako 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 v platnom znení, ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu 
na podporu sociálneho začlenenia plnoletej osoby závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráč-
stva. 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. 

  Zúčastnili sme sa jednodňových terénnych aktivít v okolí Prešova (Zbojnícky, Šarišský a 
Kapušiansky hrad, Lysá stráž, prešovská Kalvária) a v letnom období aj viacdňových terénnych 
aktivít  (júl a august – vodná nádrž Domaša, máj – splav rieky Hron, Brezno – Budča).

  Zakúpili sme nový nábytok – skrine a poličky do izieb klientov a na chodbu.   
  Vymenili sme podlahy vo všetkých zvyšných miestnostiach DoN. 
  Príprava a od 1. januára 2022 aj zriadenie Centra pre deti a rodiny Dom sv. Faustíny s resoci-

alizačným programom pre závislé PFO. Je to jediné CpDR na Slovensku, ktoré je výlučne určené 
ženám. V priebehu roka 2021 prebiehali školenia, interné vzdelávania a stáže zamestnancov 
Domu sv. Faustíny v DoN.

  Počas sťaženej situácie v súvislosti s COVID-19 sme zistili, že vieme flexibilne reagovať na 
každú zmenu. Náš pracovný tím sa stmelil.
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DOMOV NÁDEJE (DoN)
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 kvalitu a výsledky svojej práce. 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 DoN sú zriadené 3 pracoviská nácviku pracovných zručností, ktoré slúžia aj širšej verejnosti:
AUTOUMYVÁREŇ – činnosť realizovaná od r. 2004;
PNEUSERVIS A DROBNÝ SERVIS ÁUT – od r. 2013; r. 2015 - rozšírenie o drobný servis;
PRÁČOVŇA – činnosť realizovaná od r. 2004.

NÁCVIK PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu je doplnkovou službou, ktorá pri Domove nádeje fun-
guje od roku 2003. Ide o podporný klub pre abstinujúcich od návykových látok a rodinných 
príslušníkov, ktorí potrebujú porozumieť problému závislosti a spoluzávislosti. Členovi klubu 
ponúka emočnú podporu v ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a šíri myšlienky ab-
stinentského spôsobu života. 

KLUB KAHAN

Stretnutia Klubu Kahan
  každý štvrtok od 16.00 – 18.00 hod. 
  v priestoroch Domova nádeje – centra pre deti 

     a rodiny, Jarková 79, Prešov
„Tak, ako aj v iných oblastiach života, aj nás 
závislých postihli medicínske dôsledky a opa-
trenia proti šíreniu COVID-19. Zmeny v každo-
dennom živote vyplývali z obmedzení služieb, 
zmien pracovných režimov i režimov starost-
livosti o rodinných príslušníkov a domácnosť. 
Tieto opatrenia boli bezprecedentné a radiká-
lne. Najviac nás postihol obmedzený sociálny 
kontakt, čo mohlo vyvolať zhoršenie psychické-
ho stavu, ale zároveň aj obmedzená medicínska 
starostlivosť. V očiach ľudí sme cítili smútok a 
úzkosť, a to sa prenášalo aj na nás. Ale vždy 
sme si hovorili, že najdôležitejšia je úcta, re-
špekt a láska, a tým sme preklenuli aj toto pre 
nás závislých ťažké životné obdobie.“ 

klient Domova nádeje    

Naše plány a vízie: 
  Intenzívnejšia spolupráca zo zariadením Útulok 

Archa na ul. Pod Táborom v Prešove. 
  Šírenie osvety formou prednášok, resp. prezentá-

cií a svedeckých výpovedí členov klubu. 
  Plánujeme terénne aktivity pre členov klubu a ich 

rodinných príslušníkov, napr. varenie guláša a via-
nočné posedenie. 

  Chceme zintenzívniť spoluprácu aj s ostatnými 
prešovskými klubmi abstinentov. 

AUTOUMYVÁREŇ PNEUSERVIS PRÁČOVŇA

       15 – 15                        38 – 36                                14 – 12,8                             

  KAPACITA              PRIJÍMATELIA      ZAMESTNANCI                  
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Predseda Klubu Kahan – Pavol Benč
0901 909 175, klubkahan@gkcharita-po.sk

ČLENOVIA                STRETNUTIA                                           

 fyzické osoby   počet za rok

     2020 – 2021                      2020 – 2021                      
         9 – 21                               25 – 23                                  

poskytnuté služby v r. 2021 poskytnuté služby v r. 2021 poskytnuté služby v r. 2021
INTERNÉ – EXTERNÉ INTERNÉ – EXTERNÉ INTERNÉ – EXTERNÉ

153 – 900 35 – 253 683 – 312
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PROJEKTY

DARCA                               TRVANIE                             MIESTO                              SUMA
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

apríl – december 2021 Redakcia časopisu 
Cesta

10 260 EUR

SPOLOČNÝ PROJEKT CHARÍT – POULIČNÝ MESAČNÍK CESTA
Zámerom projektu je podpora tlače pouličného časopisu CESTA. 

POULIČNÝ ČASOPIS CESTA
Projekt svojím cieľom rieši personálne stabilizovanie redakcie časopisu Cesta.  

Konferencia 
biskupov Slovenska

január – december 2021 Redakcia časopisu 
Cesta

3 500 EUR

DARCA                               TRVANIE                             MIESTO                              SUMA

DARCA                                   TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

Prešovský samo-
správny kraj

jún – október 2021 Pobytové sociálne 
zariadenia na ul. Pod 
Táborom, Prešov

6 500 EUR

OPRAVA STRECHY V HAVARIJNOM STAVE NA OBJEKTE POBYTOVÉHO SO-
CIÁLNEHO ZARIADENIA NA ULICI POD TÁBOROM, PREŠOV
Projektom sme mohli zrekonštruovať polovicu poškodenej strechy na pobytovom sociálnom zariadení 
Pod Táborom v Prešove. 

OPRAVA A ÚDRŽBA ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU NA POBYTOVOM SOCIÁL-
NOM ZARIADENÍ POD TÁBOROM V PREŠOVE
Vďaka finančnej podpore sme mohli zrekonštruovať polovicu odkvapového systému na pobytovom 
sociálnom zariadení Pod Táborom v Prešove. 

DARCA                              TRVANIE                        MIESTO                              SUMA

Prešovský samo-
správny kraj

jún – október 2021 Pobytové sociálne 
zariadenia na ul. Pod 
Táborom, Prešov

2 500 EUR

REKONŠTRUKCIA A STAVEBNÉ ÚPRAVY FASÁDY POBYTOVÉHO
SOCIÁLNEHO ZARIADENIA POD TÁBOROM III. ETAPA
Cieľom projektu bola rekonštrukcia fasády pobytového soc. zariadenia na ulici Pod Táborom v Prešove. 

DARCA                                    TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

apríl – december 2021 Pobytové sociálne 
zariadenia na ul. Pod 
Táborom, Prešov

20 000 EUR
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ZAKÚPENIE ZDRAVOTNÍCKEHO, HYGIENICKÉHO A DEZINFEKČNÉHO 
MATERIÁLU PRE SENIOROV V ÚTULKU ARCHA, PREŠOV
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho, hygienického a dezinfekčného materiálu pre seniorov.

DARCA                                   TRVANIE                              MIESTO                               SUMA

Nadácia Henkel jún – september 2021 Útulok Archa na ul. 
Pod Táborom, Prešov

400 EUR

SPEVNENIE PRÍSTUPOVÉHO CHODNÍKA K OBYTNÝM KONTAJNEROM A 
NÁKUP PRÁČKY, SUŠIČKY PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
Oprava chodníka a nákup technického vybavenia. 

DARCA                                    TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

Nadácia Slovenskej 
sporiteľne

august – november 2021 Pod Táborom, Prešov 6 500 EUR

ZÁCHRANÁRI JEDLA 2022
Cieľom projektu je maximalizácia využitia potravín. 

DARCA                                  TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

TESCO Slovensko november 2021 Kuchyňa na ul. Pod 
Táborom, Prešov

vecný dar (tyčový 
mixér, mixér)

HUMANITÁRNA POMOC
Projektom sme mohli zabezpečiť nevyhnutný dezinfekčný a zdravotnícky materiál počas pandémie.

DARCA                                  TRVANIE                                MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny SR

január – december 2021 Prešov 13 000 EUR

CESTA Z KRUHU ZÁVISLOSTI
Inovácia liečebných postupov v Domove nádeje – centre pre deti a rodiny, Prešov.

DARCA                                   TRVANIE                                MIESTO                              SUMA

Implementačná 
agentúra MPSVR SR

október 2018 – jún 2021 Domov nádeje - cent-
rum pre deti a rodiny, 
Prešov

148 663,57 EUR

Výročná správa 2021
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VYBAVENIE MULTISENZORICKEJ MIESTNOSTI
Zakúpenie pomôcok pre deti, ktoré využívajú služby včasnej intervencie (Dom sv. Anny). 

DARCA                                   TRVANIE                                MIESTO                              SUMA

Nadácia VEOLIA september 2021 Dom sv. Anny, Stará 
Ľubovňa

1 000 EUR

MIMORIADNÉ ODMENY C19
Cieľom projektu je podporiť zamestnancov v čase pandémie COVID-19

DARCA                                   TRVANIE                                MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

september 2021 zamestnanci GKCH 50 973, 69 EUR

VITAMÍNY
Zakúpenie vitamínov pre zamestnancov a klientov GKCH. 

DARCA                                    TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny SR

december 2021 zamestnanci a klienti 
GKCH

5 160 EUR

MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE – VÝMENA NÁBYTKU V DOMOVE NÁDEJE, 
PREŠOV
Aktivitami projektu sme zabezpečili výmenu nevyhovujúceho nábytku v Domove nádeje, Prešov.

DARCA                                    TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

apríl – december 2021 Domov nádeje – cent-
rum pre deti a rodiny, 
Prešov

7 000 EUR

INFEKČNÝ PRÍPLATOK
Vďaka finančnému príspevku sme sa mohli poďakovať zamestnancom za ich obetavú prácu počas pan-
démie. 

DARCA                                    TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

február 2021 zamestnanci GKCH 6 480EUR
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INFEKČNÝ PRÍPLATOK
Infekčný príplatok pre zamestnancov počas pandémie.

DARCA                              TRVANIE                        MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a 
rodiny SR

december 2021 zamestnanci GKCH
4 860 EUR

PROJEKTY CEZ ÚRAD PRÁCE
V roku 2021 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR  vytvorili pra-
covné príležitosti pre 19 uchádzačov o zamestnanie. GKCH aktívne spolupracuje s ÚPSVaR Bardejov/
Svidník, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou.

2021

ROK

Súčet

ČINNOSŤ

Pracuj, zmeň svoj život

aktivačná činnosť

dobrovoľnícka služba

pracovný asistent

chránené pracovisko

CELKOVÁ 
HODNOTA

5

5

3

1

5

19

VIANOČNÉ BALÍČKY NA PRIANIE
Hlavným cieľom bolo spríjemniť Vianoce našim prijímateľom sociálnych služieb a deťom  v núdzi, ktoré 
sú v databáze špeciálneho sociálneho poradenstva.

DARCA                                 TRVANIE                             MIESTO                              SUMA

Firma AT&T Network 
Slovakia Bratislava, 
Lenka Bašnáková

december 2021 Prešov,
Humenné,
Svidník
 

45 vianočných dar-
čekov pre deti rodín 
v núdzi – hry, hračky, 
knihy, ...)

INFEKČNÝ PRÍSPEVOK
Infekčný príplatok pre zamestnancov počas pandémie.

DARCA                                    TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny SR

november 2021 zamestnanci GKCH 4 455 EUR

Výročná správa 2021
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§ 2 písm. I)- dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti

Hlavným cieľom bolo:
1.  podporiť aktívne využitie voľného času mladých ľudí, ponúknuť im možnosť služby pod vedením 
odborného personálu – sociálnych pracovníkov v našich zariadeniach a službách;
2.  rozvíjať angažovanosť obyvateľov v mestách a obciach formou dobrovoľníctva, scitlivieť ľudí na pro-
blémy núdznych rodín, osobitne v období pandémie COVID-19;
3.  motivovať prijímateľov sociálnych služieb k rozvoju pracovných zručností cez aktívnych dobrovoľní-
kov.
Vďaka tomuto projektu sa podarilo podporiť výrobu podpaľačov klientmi GKCH spolu s dobrovoľníkmi 
v rámci nácviku pracovných zručností v zariadeniach pre ľudí bez domova. Taktiež sa podporila výroba 
v rámci ekodielne, konkrétne šitie textilných tašiek z darovaného i zakúpeného materiálu. Tašky sú ná-
sledne vyšívané i maľované dobrovoľníkmi GKCH. Popritom sme z bavlnenej látky vyskúšali aj výrobu 
včelobalov s včelím voskom, ktoré môžu slúžiť napr. na balenie desiaty pre deti.

      DARCA                              TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

máj – december 2021 Prešovský samospráv-
ny kraj

1 640 EUR

POMÔŽME DEŤOM

Účelom kampane je pomôcť rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii formou po-
skytnutia kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky „babylove“ vo vybraných predajniach. 

     DARCA                               TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

dm drogerie markt 
Slovensko
(cez Slovenskú kato-
lícku charitu)

apríl – december 2021 Prešovská archiepar-
chia

9 rodín získalo po 32 
poukazov na plienko-
vú pomoc v predaj-
niach dm v mestách: 
Prešov, Košice, Vra-
nov, Svidník, Micha-
lovce a Stará Ľubovňa 

POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI A PODPORY OBETIAM OBCHODOVA-
NIA S ĽUĎMI (v skratke OBEŤ) 

Predmetom projektu je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 
24 hodín nepretržite na území Slovenska. Ide teda o pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do 
bežného života, pomoc v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, ale aj 
podpora vo výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne pre 8 obetí súčasne v rámci GKCH Prešov. Projekt 
realizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH).
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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 sme mali cez program v starostlivosti 10 obetí, 7 žien a 3 mužov. Z toho 7 obetí bolo vyra-
dených či už ukončením vyšetrovania, alebo pre nespoluprácu. Tri obete sú naďalej v programe vo fáze 
reintegrácie z dôvodu pokračovania vyšetrovania prípadov Národnou jednotkou boja proti nelegálnej 
migrácii Ministerstva vnútra SR. 
V mesiaci február sme sa pridali online k celosvetovej modlitebnej iniciatíve za obete obchodovania 
s ľuďmi na sviatok sv. Bakhity (8. február). Preventívne besedy boli z dôvodu pandemickej situácie na 
školách pozastavené.

  DARCA/OBSTARÁVATEĽ          PARTNER                 TRVANIE               MIESTO                SUMA

Ministerstvo vnútra SR Slovenská
katolícka charita

október 2018 – 
september 2022

746 760 EUR
(spoločne 
s SKCH)

Prešov,
Svidník

PRIAMA MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

Cieľom projektu bolo cez sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne identifikovať rodiny a jednot-
livcov, ktorí potrebujú pomoc. Následne sme im po schválení žiadosti pomohli s odsúhlasením konkrét-
nej materiálnej pomoci (na rodinu v čiastke max. 400 €).
Cieľová skupina: jednotlivci i rodiny v núdzi, najčastejšie osamelé matky s deťmi, dôchodcovia s nízkym 
príjmom, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením, (spolu sa pomohlo 34 rodinám).

Obsah pomoci: trvanlivé potraviny, zdravotnícke pomôcky, elektrospotrebiče, potreby pre domácnosť, 
drogéria, nábytok do detskej izby, oprava auta, notebooky na online vyučovanie pre deti a pod. 
Vďaka projektu sa podarilo nielen efektívne pomôcť ľuďom v núdzi priamo v teréne, ale rozvinúť aj 
spoluprácu s novými dobrovoľníkmi a farskými úradmi, a tak pripraviť podmienky pre vznik nových 
farských charít. Veľmi prospešné bolo počas pandémie využitie sociálnych kupónov cez UP Slovensko.

   DARCA                        TRVANIE                                   MIESTO                                    SUMA

Nadácia EPH, 
Bratislava

marec – november 2021 11 000 EURPrešovská archieparchia/
Prešovský samosprávny kraj

Výročná správa 2021
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BUDOVANIE KAPACÍT NA PODPORU CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI VO FAR-
NOSTIACH A KOMUNITÁCH

Tri hlavné zámery projektu:
1.  Umožniť veriacim zapojiť sa do charitatívnej činnosti a v spojení s Cirkvou naplniť Ježišovu výzvu 
slúžiť chudobným.
2.  Byť prospešným pre spoločnosť pomocou ľuďom na jej okraji a budovaním spravodlivosti a sociálnej 
súdržnosti.
3.  Budovať kapacity Slovenskej katolíckej charity (zahŕňa sekretariát a diecézne charity) pre službu chu-
dobným paralelne a nezávisle od financovania z verejných zdrojov.
Počas trvania projektu sa v spolupráci s farnosťami podarilo naplniť cieľ projektu a založiť 12 farských 
charít (t.j. 8 nových FCH počas roka 2021, vo farnostiach: Remeniny, Hrabské, Vyšný Orlík, Malý Lip-
ník, Stročín, Medzilaborce, Pčoliné a Svetlice). Podpísali sme siedmu zmluvu o spolupráci, konkrétne s 
Fórom života.
Zúčastnili sme sa koordinačného stretnutia na úrovni SKCH a zorganizovali sme 6 online stretnutí vede-
ní farských charít a supervíziu pre dobrovoľníkov na chate v Terni.
V decembri sme vďaka iniciatíve protopresbytera otca Matúša Nastišina založili Farskú charitu Poprad.
Na koncoročnom hodnotiacom stretnutí GKCH bol za dobrovoľníkov ocenený Jozef Haľko z Farskej 
charity Prešov – Sekčov. Blahoželáme.

 DARCA                               TRVANIE                               MIESTO                              SUMA

Renovabis Freising
Nemecko
(cez Slovenskú katolíc-
ku charitu)

december 2019 –
január 2021, 
predĺžený do 31.5.2021

10 483,28 EURPrešovská 
archieparchia

PODPORA ROZVOJA FARSKÝCH CHARÍT V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII 
2021 – 2022
Hlavným cieľom bolo podporiť budovanie siete farských charít a stabilizovať personál pre oblasť FCH.

       DARCA                             TRVANIE                              MIESTO                              SUMA

Konferencia bisku-
pov USA

august 2020 - júl 2021 Prešovský
samosprávny kraj

12 595 EUR
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Farská charita je v zmysle kán. 573. § 1 CCEO pastoračný orgán farnosti pre dobro veri-
acich. Jej poslaním je oživiť cit pre úctu k životu, stávať sa poslankyňou pravdy a svetla, 
skvalitniť prežívanie všetkých obyvateľov obce, farnosti a predchádzať krízovým či kritic-
kým životným situáciám zameraním sa na prevenciu novodobej chudoby. 

Farské charity GKCH sa svojimi aktivitami v roku 2021 zamerali na (príklady pomoci z 
jednotlivých FCH):
•  zveľadenie životného prostredia 
    o  brigády v obci, v okolí miestneho chrámu;

•  povznesenie spoločenského života
    o  nahrávanie CD detského zboru Farskej charity Okružná;
    o  výroba a predaj vencov vo farnosti Milpoš z prírodného materiálu na Sviatok všetkých 
        svätých;
    o  príprava slávnosti pre deti na sviatok sv. Mikuláša s darčekmi;

•  skrášlenie sakrálneho prostredia a duchovné aktivity 
    o  služba pre miestny chrám – upratovanie, príprava chrámu pred vianočnými sviatkami, 
         inštalácia jasličiek a vianočnej výzdoby;
    o  stretávanie modlitebného spoločenstva;
    o  organizovanie adorácií;
    o  pomoc pri príprave vysviacky chrámu;

•  rozvoj solidarity s núdznymi 
    o  zapojenie sa do rôznych zbierok – školských pomôcok, plastových vrchnákov, oblečenia 
        a ponožiek, hračiek, okuliarov do Afriky, potravín, drogérie a iných potrieb; 
    o  materiálna pomoc rodinám v núdzi cez Nadáciu EPH;
    o  zabezpečenie spotrebičov rodinám v núdzi – televízor, sušička, chladnička;
    o  pomoc rodine nábytkom po vyhorení;
    o  finančná pomoc rodine po autonehode;
    o  plienková pomoc;
    o  nákupy rodinám;
    o  rozdelenie potravín z Tesco potravinovej zbierky;
    o  odvoz hračiek do centra pre deti a rodiny;
    o  pravidelné rozdeľovanie pečiva zo spolupracujúcej pekárne rodinám v núzi;
    o  rozdelenie bagiet po návšteve Svätého Otca Františka;
    o  príprava mikulášskych balíčkov pre sociálne odkázané rodiny s deťmi a osamelých;
    o  distribúcia vianočných balíčkov núdznym rodinám;

FARSKÉ CHARITY
Výročná správa 2021

Koordinátorka farských charít – Mária Rajňáková
   0910 842 034, rajnakova@gkcharita-po.sk
Asistentka koordinátorky FCH - Annamária Gnipová
   0910 852 336, dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk
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PROTOPRESBYTERIÁT PREŠOV:
FCH Okružná – 1. máj 2018
FCH Prešov - Sekčov – 20. december 2019
FCH Prešov - Sídlisko 3 – 21. február 2020

PROTOPRESBYTERIÁT STROPKOV:
FCH Brusnica – 21. február 2020 

PROTOPRESBYTERIÁT SABINOV:
FCH Milpoš – 4. marec 2020 

PROTOPRESBYTERIÁT HRABSKÉ: 
FCH Hrabské – 26. január 2021 

PROTOPRESBYTERIÁT ORLOV: 
FCH Malý Lipník – 26. január 2021

PROTOPRESBYTERIÁT HANUŠOVCE 
NAD TOPĽOU: 
FCH Remeniny – 26. január 2021 

PROTOPRESBYTERIÁT SVIDNÍK: 
FCH Vyšný Orlík – 26. január 2021
FCH Stročín – 18. febuár 2021

PROTOPRESBYTERIÁT MEDZILABORCE:
FCH Svetlice – 16. marec 2021 
FCH Medzilaborce – 31. máj 2021 

PROTOPRESBYTERIÁT SNINA:
FCH Pčoliné – 31. máj 2021

PROTOPRESBYTERIÁT POPRAD: 
FCH Poprad – 29. október 2021

„Ja sa vždy poteším, keď nám prinesú pečivo - je to úžasné. Tety, ktoré ich rozdávajú, to robia 
s veľkou láskou a obetavosťou. Ďakujem.“                                obdarovaná rodina z obce Milpoš

„Svedectvo vnímam aj skrze naše farské spoločenstvo žien. Po prvé preto, že až keď človek zažije 
silu spoločenstva, kde centrom je Boh, a pod záštitou autority (kňaza z farnosti), tak zažije 
kopec iných milostí, a tých my zažívame pravidelne. Po druhé ide o budovanie priateľstva, 
vzájomnej pomoci, súdržnosti, vďačnosti...“                                  členka FCH Prešov - Sídlisko 3                                                                                                   
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DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľnícku činnosť ako doplnkovú službu GKCH vykonáva dobrovoľník na zákla-
de svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu, založenú na jeho schop-
nostiach, zručnostiach a vedomostiach. Je to možnosť ako venovať svoj čas, schopnosti, 
nadanie iným, ale aj cesta sebarealizácie, sebarozvoja a získavania kompetencií. V rámci 
jednotlivých zariadení pracujeme s príležitostnými alebo pravidelnými dobrovoľníkmi 
individuálne. Tí sú nápomocní najmä pri realizovaní materiálnych zbierok alebo v rámci 
propagačnej činnosti. 

  Dobrovoľníci nám počas roka pomohli rozbehnúť ekodielňu, ktorej výrobky sú v súlade so 
životným prostredím. 

  Rok 2021 sa niesol v znamení aktívnych aj pasívnych dobrovoľníckych činností. Začiatok 
roka sme odštartovali vzájomnými online stretnutiami. 

  Následne sa začalo inšpiratívne šitie tašiek, na ktoré dobrovoľníci maľovali alebo vyšívali mo-
tivačné citáty. Celkovo sa nám podarilo ušiť cca 50 ks látkových tašiek.

  V rámci Národného týždňa charity 2021 sa dobrovoľníci zapojili do tanečnej výzvy Jerusa-
lema Dance Challenge a pečenia chutných muffinov k stretnutiu charitných zamestnancov v 
Ľutine. 

  Zapojili sa aj do charitného Športového dňa, kde dobrovoľníčky vytvorili pestrý program pre 
zamestnancov charity. 

  V rámci Týždňa dobrovoľníctva (september 2021) sme si pripravili aktivitu s názvom „Poď 
si vyrobiť aj ty svoju eko obálku“. Tieto obálky boli vytvorené z nepredajných časopisov Cesta.

  Z projektu, ktorý bol podporený  cez ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže) 
s názvom „Vytvorme si EKO-dielničku“, sme usporiadali edukatívne stretnutie o tom, ako správ-
ne recyklovať. Následne sme spolu s dobrovoľníkmi vyrábali včelobaly, ktoré majú viacúčelovú 
funkciu. 

  Žiaľ, naše fyzické stretnutia sme často museli preniesť do online priestoru alebo sme vymýšľa-
li aktivity s prácou na doma, ako je napr. šitie a maľovanie na textilné tašky.

Výročná správa 2021

Náš rok 2021 v skratke

            48 – 25                              11 – 12                     13 – 8                    655 – 514

 DOBROVOĽNÍCI         DOBROVOĽNÍCI               AKTIVITY                   HODINY
  PRÍLEŽITOSTNÍ             PRAVIDELNÍ

        fyzické osoby                    fyzické osoby             vybrané dobrovoľníkmi           odpracované
                                                                                                                                           dobrovoľníkmi 
       2020 – 2021           2020 – 2021                2020 – 2021                 2020 – 2021

Koordinátorka dobrovoľníkov – Natália Peštová
0909 250 625, pestova@gkcharita-po.sk

41



  Naši darcovia boli naozaj štedrí. Darom sme dostali niekoľko krabíc látok, ktoré sme využili 
na šitie tašiek pripravovaných do charitného e-shopu. Drogériový tovar s poškodeným obalom 
alebo pred ukončením spotreby dostávame od 3 predajní dm drogerie markt v Prešove. Potra-
viny, drogériu a šatstvo nám zase vyzbierali prešovské základné školy ako je ZŠ sv. Mikuláša a 
ZŠ Važecká. Darcami sú aj bežní ľudia, ktorých osloví činnosť charity. Dary v podobe potravín, 
drogérie a iných potrieb pomohli našim prijímateľom, ale aj rodinám v núdzi. Všetkým darcom 
nech to Pán Boh bohato vynahradí.

„Chcem prinášať radosť, inšpiráciu a kreativitu tam, kde si ľudia navzájom snažia pomáhať.“ 
Ema, dobrovoľníčka GKCH

„Byť súčasťou tímu, vďaka ktorému som porástla do takej miery, že som sa stala jednou z 
pracovníčok Charity.“                                                                         Natália, dobrovoľníčka GKCH
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Všeobecné ciele supervízie GKCH:

SUPERVÍZIA

Súčasťou profesionality každého zamestnanca je potreba rozvíjať si svoje profesionálne 
kompetencie, aby mohol svojím prístupom umožniť zvyšovať kvalitu práce. Jedným z 
nástrojov kontinuálneho profesionálneho rastu je metóda supervízie. Supervízia je uče-
nie na báze skúsenosti, založené na podpore a raste supervidovaných (zamestnancov).

  Využívať supervíziu ako spôsob pred-    chádza-
nia chybám v komunikácii, odborných prístu-
poch a riadení.

  Overovať napĺňanie vízie, poslania a hodnôt.
  Hľadať nové podnety k vyššej efektivite práce, 

náležitým zmenám a trvalému zlepšovaniu sa.
  Prehodnocovať odborné postupy a metódy 

práce v praxi (napr. pri identifikovaní potrieb za-
interesovaných strán, .......... stanovovaní cieľov, 
riešenia problémových oblastí).

  Podporovať pri riešení konfliktov prijímateľov 
a zamestnancov na pracovisku.

  Edukovať v nových oblastiach odborného za-
merania.

  V GKCH sme realizovali supervíziu v zmysle legislatívnych podmienok pre zariadenia so-
ciálnych služieb, zariadenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a naviac pre zdravot-
nícke zariadenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pre farské charity. GKCH má zmluvne 
zabezpečenú externú supervízorku – doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., ktorá je uvedená 
v zozname supervízorov. 

  Interná skupinová supervízia prebiehala pravidelne v centre pre deti a rodiny s výkonom 
resocializačného programu v rámci pracovných stretnutí zamestnancov dvanásťkrát v roku. 
Formy supervízie boli skupinová, individuálna, riadiacich pracovníkov a organizácie. Účasť za-
mestnanca na skupinovej supervízii bola povinná a vyplývala z pracovnej náplne. Individuálna 
supervízia bola dobrovoľná s výnimkou Domova nádeje – centrum pre deti a rodiny. Ďalšie 
podmienky realizácie supervízie boli spracované v jednotlivých Programoch supervízie. Po 
prvýkrát sme využili aj krízovú supervíziu vzhľadom na potrebnú situáciu v konkrétnom zaria-
dení. Využívali sme prevažne osobné stretnutia za dodržania všetkých pandemických opatrení, 
ale aj online formu. 

  Pravidelné zhodnotenie supervízie prebiehalo spätnou väzbou na záver supervízie účastník-
mi. K záveru kalendárneho roka sa podnety a požiadavky zamestnancov, ako aj identifikované 
problémy prerokovali na stretnutí so supervízorkou a riaditeľom GKCH. Súčasťou zhodnotenia 
bola písomná Správa zo supervízie za rok 2021 supervízorky. Výstupy sa zapracovali do nových 
Supervíznych programov.

Výročná správa 2021
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ZARIADENIE/SLUŽBA POČET 
STRETNUTÍ

POČET HODÍN 
SKUPINOVEJ 
SUPERVÍZIE

POČET HODÍN 
INDIVIDUÁLNEJ 
SUPERVÍZIE

ADOS (online)

Centrum GKCH
Centrum sociálno-
poradenských služieb

Pobytové sociálne služby

Domov nádeje -  centrum 
pre deti a rodiny, Prešov
Dom sv. Anny, Stará 
Ľubovňa (SVI, RS, DSS)
Dom sv. Júdu Tadeáša, 
Humenné (DC, DSS)
Dom sv. Faustíny, Svidník
 (domov na polceste)

Farské charity

Manažment GKCH

SPOLU

2

2

1

1

4

1

2

2

1

1

17

7
6

4

3

16

9

6

7

4
9

71

0

6

4

5

5 + 19

0

0

3

0
0
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Prax študentov zaraďujeme dlhodobo do vzdelávacích služieb Gréckokatolíckej charity Prešov 
(ďalej len „GKCH“), ktoré sa rozvíjajú v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi z 
oblasti vzdelávania.
Domáca prax: proces zabezpečenia výkonu odbornej praxe nám pomáhajú dohodnuté zmluvné 
podmienky s týmito partnermi:

1.  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnych vied a zdravotníc-
tva bl. P. P. Gojdiča v Michalovciach: 1 študent, 24 hodín v Dome sv. Júdu Tadeáša.
2.  Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta, Prešovskej univerzity v Prešove: 
1 študent, 30 hodín v Dome sv. Anny.
3.  BM WORK AGENCY s.r.o, Trenčín,  OPATROVATEĽSKÝ KURZ: 5 študentov, 320 hodín v 
Dome sv. Anny; 1 študent, 80 hodín v Dome sv. Júdu Tadeáša.
4.  Stredná odborná škola podnikania, Prešov: 1 študent, 36 hodín v priestoroch Centra GKCH.

Zahraničná prax študentov predstavuje už 10-ročnú spoluprácu so zahraničným partnerom 
Caritas – Vyšší odborní škola sociální Olomouc. V termíne 12. - 20.4.2021 pôsobila v Domove 
nádeje v Prešove Lucia Belinová, študentka 2. ročníka, 80 hodín praxe. V termíne od 30.8. do 
26.11.2021 na GKCH pôsobila Mariia Naumenko, študentka 3. ročníka, pôvodom z Kyrgystanu. 
Odpraxovala si 63 dní v týchto zariadeniach: Domov nádeje, Pobytové sociálne služby krízovej 
intervencie, Dom sv. Faustíny a Dom sv. Anny.

PRAX ŠTUDENTOV  
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V roku 2021 aj v dôsledku pandémie COVID-19 pribudlo mnoho biologického a nebezpečného 
odpadu z testovania a z osobných ochranných prostriedkov, ktoré sme boli nútení používať. Lik-
vidovanie tohto odpadu máme už viac rokov zmluvne dohodnuté s firmou FECUPRAL, spol. s. 
r. o., ktorá o. i. likviduje naše škodlivé staré oleje a odpadovú vodu z autoumyvárne a pneuservi-
su. Naďalej okrem separovania bežného odpadu, ktoré pokračovalo v každom našom zariadení, 
sme opäť urobili malý krok smerom vpred v edukácii prijímateľov Nízkoprahového denného 
centra Prešov. Tam sme zaviedli separáciu ďalšej komodity okrem plastov aj papier. 

„V každém zařízení jsem byla vítaná jako host a časem i součást pracovního kolektivu. Neberu to jako 
samozřejmý výsledek společného přebývaní v jedné místnosti – bylo pro mě důležité se opravdu zapojit 
do dění zařízení, ve kterém současně mám čest působit, protože, vzhledem k předchozí zkušenosti, 
jsem brala tuto možnost praxe jako výjimečnou příležitost ve svém životě a vždy jsem měla na mysli, 
jak důležité je to, co se odehrává teď a tady: pracovníci, klienti, společné zážitky, ať už je to rutina, nebo 
mimořádné situace – neboť to už nikdy nebude jako v tom místě a v ten čas, a proto vzpomínky na to 
jsou mi velice drahé, ale  mnohém zašlejší, než samotné události. Pracovníci vždy byli ochotní věnovat 
čas, i když ho měli velmi málo, mým otázkám o sociální práci v praxi. Klienti byli (v různé míře) otevře-
ní v komunikaci a ochotní spolupracovat. Každý den jsem měla příležitost vykonávat odborné činnosti 
na řádě se zaměstnanci zařízení. Jenomže nikdy v GKCH se neuskutečňovala jenom sociální práce pro 
mě a, si myslím, nikoho dalšího.  Dělo se tam opravdové, jediné existující, jednoduché kouzlo – kouzlo 
mezilidských vztahů. Avšak… děje se stále. Děkuji GKCH za neocenitelnou zkušenost v mém profesním 
a osobním životě.“ 

Mariia Naumenko

    PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Dôležitou súčasťou činnosti GKCH je rozvoj spirituality, pastoračná a duchovná starostlivosť 
o prijímateľov sociálnych služieb, klientov zariadení a zamestnancov. Duchovná správa GKCH 
je od augusta 2020 pod vedením otca Jozefa Gaču. Duchovná formácia zahŕňa rôzne duchov-
né aktivity – katechézy pre prijímateľov a klientov zariadení i zamestnancov charity, možnosť 
individuálnych rozhovorov,      sv. spovede a sv. liturgie. Okrem toho každý kalendárny rok 
sa aktualizuje schválený duchovný program charity. Činnosť duchovného správcu je najviac 
zameraná na zariadenia v meste Prešov. Mimoprešovské zariadenia sú v duchovnej správe 
miestnych kňazov. Tí prichádzajú do zariadení na osobné stretnutia, rozhovory a katechézy. 

  Pandémia COVID-19 poznačila svojimi obmedzeniami aj duchovný program GKCH. Ten 
mal v roku 2021 aj rozmer „online“. Tento spôsob sme využili na stredajšie katechézy pre  za-
mestnancov aj niektorých prijímateľov. Naplánované duchovné obnovy a duchovné cvičenia sa 
kvôli pandemickým opatreniam v daných termínoch uskutočnili iba online katechézou, litur-
gickým a modlitbovým programom.

  Duchovné sprevádzanie formou individuálnych rozhovorov, možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia a účasti na sv. liturgii sa v prešovských charitných zariadeniach uskutočňovalo počas 
celého roka s výnimkami karanténnych prestávok. 

  Spolu so Svätým Otcom Františkom a celou Katolíckou Cirkvou sme aj my vstúpili na cestu 
synodality, teda spoločného kráčania, počúvania a konkrétnych skutkov pre dobro človeka.

DUCHOVNÝ PROGRAM

Rok 2021 v skratke
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VÝNIMOČNÉ OKAMIHY

IV. ročník Národného týždňa charity, 29.5. – 5.6.2021

Počas prvého júnového týždňa sa konalo celoslovenské podujatie Národný týždeň charity 
(NTCH). V poradí už 4. ročník sa niesol opätovne v duchu hesla „Srdcom chariťák“. Cieľom 
tejto iniciatívy charít na Slovensku je upriamiť pozornosť verejnosti na sociálne odkázaných 
ľudí a ľudí v núdzi, predstaviť ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré Charita poskytuje.

Národný týždeň charity sme otvori-
li svätou liturgiou s vladykom Jánom 
Babjakom SJ. Práve láska k blížnym 
bola ústrednou témou svätej liturgie, 
ktorú v sobotu 29. mája slávil v Bazi-
like Zosnutia Presvätej Bohorodičky v 
Ľutine.V homílii vyzdvihol dôležitosť 
pomoci ľuďom v núdzi, o ktorých sa 
stará aj Slovenská katolícka charita s 10 
arcidiecéznymi a diecéznymi charitami 
po celom Slovensku.

S Faustínkami sme oslávili Národný týždeň charity tancom, behom a smiechom
Utorok (1. júna) bol v Dome sv. Faustíny vo Svidníku netradičný. Nemohol však začať inak ako 
spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Ďakovné srdce si ako štafetový kolík 
predávali zamestnankyne a prijímateľky zariadenia pri behu, ktorým symbolicky vyjadrili pod-
poru myšlienky NTCH. V rytme obľúbeného hitu „Jerusalema“ rozhýbali svoje boky tancom, 
ktorý si predtým dôkladne nacvičili. Okoloidúci mali zase možnosť pristaviť sa pri stánku, kde 
si mohli zakúpiť výrobky z kreatívnej dielne prijímateliek.

„NTCH“ aj v Humennom
Mladí dospelí z Domu sv. Júdu Tadeáša sa v stredu (2. júna) prihovorili verejnosti vo svojom 
meste. V interaktívnom stánku na Námestí slobody v Humennom sa odprezentovali svojimi vý-
robkami a okoloidúcim ponúkali aj charitný časopis Cesta. Prijímatelia zariadenia si symbolicky 
za pomoci zamestnancov charity prešli aj okruh námestím a pripojili sa k ďalším bežcom.

Výročná správa 2021
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„Náš deň“ v Starej Ľubovni
V Starej Ľubovni si vo štvrtok (3. júna) 
pripravili deň plný hier, radosti a pria-
teľstva. Deti a mladí so zdravotným zne-
výhodnením si mohli svoje sily a zručnos-
ti zmerať na rôznych stanovištiach, kde 
ich čakali zaujímavé úlohy. Spoločne sa 
posilnili špekáčikmi a ďalším občerstve-
ním. Program obohatili aj príslušníci fi-
nančnej správy, ktorí sa mladým z Domu 
sv. Anny a Špeciálnej základnej školy sv. 
Anny predviedli „v akcii“ spolu so svojimi 
služobnými psami. Na záver výnimočné-
ho dňa v zariadení nechýbala diskotéka.

Prešovskí chariťáci prijali bežeckú výzvu
Aj zamestnanci z Centra GKCH a prešovských zariadení spolu s našimi prijímateľmi sa zapojili 
do jednej z hlavných sprievodných aktivít NTCH – Behu za Charitu. Hlavným vyzývateľom bol 
slovenský šprintér a rekordér Ján Volko, ktorý sa stal ambasádorom tejto celoslovenskej aktivity. 
V piatok 4. júna sa 16 bežcov odhodlalo zdolať úsek od Vysokoškolského areálu Prešovskej uni-
verzity až pod Prešovskú kalváriu. Po zvládnutí bežeckej výzvy ich čakal ešte výstup na samotnú 
Kalváriu. Zamestnankyne Centra GKCH pre bežcov pripravili zaslúženú odmenu – stánok s 
čerstvým ovocím a drobným občerstvením. Spoločný program pokračoval prehliadkou interié-
ru Prešovskej kalvárie miestnym kňazom Petrom Komanickým, voľnou debatou a nahrávaním 
tanca „Jerusalema“. Prialo nám aj počasie, vďaka ktorému sme mohli po dlhom čase stráviť 
spoločné chvíle v prírode.

Bodka za Národným týždňom charity
Národný týždeň charity 2021 sme v sobotu 5. júna zavŕšili svätou liturgiou vo farnosti Okružná 
a spoločnou brigádou. Dobrovoľníci z Farskej charity Okružná a zamestnanci Centra GKCH 
upravili okolie studničky cestou k rozhľadni. Strávili príjemné popoludnie pri práci aj oddychu, 
pri chutných špekáčikoch a priateľských rozhovoroch. Riaditeľ našej organizácie Peter Valiček 
spolu so správcom farnosti o. Mariánom Feckaničom a ostatnými dobrovoľníkmi zasadili pri 
studničke vŕbu ako symbol spolupráce medzi Gréckokatolíckou charitou Prešov a miestnou far-
skou charitou. Aj našich dobrovoľníkov z Okružnej oslovila tanečná „Jerusalema“ výzva, do 
ktorej sa neváhali zapojiť.
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ZBIERKY

Zbierka školských pomôcok
Tesco potravinová zbierka
V termíne 1.6. – 15.9.2021 prebiehal 12. ročník 
Zbierky školských pomôcok. Slovenská katolíc-
ka charita touto zbierkou pomáha každoročne 
žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce 
školské potreby. V roku 2021 odovzdala celkovo 
45 tisíc školských pomôcok.
Do zbierky sa zapojila aj Gréckokatolícka chari-
ta Prešov cez 9 zberných miest v rámci svojich 
zariadení a partnerských organizácií. Celkovo 
sme vyzbierali cez 5 200 ks školských pomôcok. 
Našimi darcami bol aj Úrad Prešovského samo-
správneho kraja, OZ Podaj ďalej Prešov, Rím-
skokatolícka farnosť Kapušany, 4 gréckokatolíc-
ke farské charity a cca 40 individuálnych darcov. 
Približne 70 žiakov dostalo školské pomôcky 
prostredníctvom sociálnych centier a zariadení 
GKCH. Ďalšie desiatky detí v núdzi boli obda-
rované prostredníctvom komunitných centier, 
zariadení, združení a škôl. Pomôcky sme ďalej 
prerozdelili rodinám v núdzi a iným zariade-
niam či školám počas školského roka. 

Už tradičná Tesco potravinová zbierka sa v roku 
2021 realizovala v termíne od 16. do 18. decem-
bra (štvrtok – sobota). Zákazníci obchodného 
reťazca Tesco mohli v predajniach v rámci celé-
ho Slovenska vložiť trvanlivé potraviny a drogé-
riu do pripravených zberných košov v blízkosti 
pokladne. Pôvodný novembrový termín bol z 
dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s pan-
démiou COVID-19 zrušený. Opätovne mali zá-
kazníci možnosť zapojiť sa do zbierky aj v rámci 
online nákupu až do 31. decembra 2021. 
Gréckokatolícka charita Prešov mala svojich 
zamestnancov a dobrovoľníkov v siedmych pre-
dajniach Tesco v rámci Prešovského kraja. Spo-
lu sme vyzbierali 2 715,78 kg tovaru v hodnote 
4 179,91 €.

Výročná správa 2021
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FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY ROK 2020
(v eurách)

ROK 2021
(v eurách)

VÝNOSY ROK 2020
(v eurách)

ROK 2021
(v eurách)

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Opravy a udržiavanie

Služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady

Dane a poplatky

Ostatné náklady

Odpisy dlhodobého 
nehmotného a dlhodobého 
hmotného majetku

Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám

Dary

192 482

60 798

31 775

54 671

866 198

298 624

47 642

9 625

32 159

45 524

855

9 988

 183 865

 60 599

 41 807

68 416

1 051 936

359 895

54 300

9 852

37 730

43 274

1 072

300

Tržby z predaja

Prijaté dary

Zbierky na Charitu v chrámoch

Výnosy z nájmu majetku

Ostatné výnosy

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane (s odpismi)

Príspevok MPSVaR 
a Ústredia PSVaR

Príspevok Prešovského 
samosprávneho kraja

Dotácia Mesta Prešov
Príspevok Mesta Prešov 
na Nízkoprahové denné centrum 

Príspevok ÚPSVaR 
na prevádzku chránených dielní

Príspevok SKCH a MV SR 
pre obete obchodovania s ľuďmi

Národný projekt: 
Terénna sociálna práca
Projekt: Cesta z kruhu závislosti

Dotácie miest a obcí v pôsobnosti 
PSK
Príspevok Mesto Humenné

Mimoriadne dotácie MPSVaR 
COVID-19
Ostatné dotácie

250 111

31 414

38 762

3 300

212 519

8 760

431 263

491 766

4 902

57 823

22 837

33 001

0

33 178

11 300

7 800

0

10 837

289 724

39

54 482

9 147

168 686

27 122

493 208

533 993

9 778

62 805

53 746

40 665

18 411

35 078

12 386

 8 000

103 832

12 724SPOLU 1 650 341 1 913 046 SPOLU 1 649 573

1 933 826FINANČNÝ PREHĽAD: STAV MAJETKU

POLOŽKA

NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho:
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK z toho:
- zásoby
- krátkodobé pohľadávky
- finančné účty
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

STAV 
k 1.1.2021
(v eurách)

STAV 
k 31.1.2021
(v eurách)

741 484
0
741 484
0
551 608
763
74 553
476 292
18 394 

793 735
0
793 735
0
572 906
811
71 458
500 637
18 669

POLOŽKA
STAV 

k 1.1.2021
(v eurách)

STAV 
k 31.1.2021
(v eurách)

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA z toho:
- vlastné imanie
- nevysporiadaný výsledok 
   hospodárenia z minulého roka
- súčasný výsledok hospodárenia

CUDZIE ZDROJE KRYTIA z toho:
- rezervy
- krátkodobé a dlhodobé záväzky
- bankové pôžičky

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

451 148
439 427
12 746

- 1 025

135 947
6 882
114 516
14 549
724 391

470 439
439 427
11 722

19 291

220 143
0
210 307

9 836694 728MAJETOK SPOLU 1 311 486 1 385 310 1 311 486 1 385 310

9 836
694 728

1 933 826

12 724
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289 724

9 778

103 832

12 724

1 933 826

470 439
439 427
11 722

19 291

220 143
0
210 307

9 836694 7281 385 310

FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY SLUŽIEB

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY ROK 2020
(v eurách)

ROK 2021
(v eurách)

EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ

NÁKLADY 2021

Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas Prešov a Snina

Dom sv. Anny – Služba včasnej intervencie, Stará Ľubovňa

Dom sv. Anny – Domov sociálnych služieb, Stará Ľubovňa 

Dom sv. Anny – Rehabilitačné stredisko, Stará Ľubovňa 

Dom sv. Faustíny, Svidník 

Dom sv. Júdu Tadeáša –  Denný stacionár, Humenné

Dom sv. Júdu Tadeáša – Domov sociálnych služieb, Humenné

Nízkoprahové denné centrum, Prešov 

Nocľaháreň Effeta, Prešov 

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov 

Sociálne centrum Humenné 

Sociálne centrum Prešov 

Sociálne centrum Svidník 

Útulok Archa, Prešov

140 363

32 806

180 447

78 413

64 202

69 794

–

62 928

43 052

257 382

37 471

40 922

19 984

286 748

147 300

57 725

221 255

97 840

95 673

70 117

40 792

77 951

65 566

279 495

38 635

40 353

21 290

338 095

–

*13,96

826,56

765,16

424,08

514,41

526,18

205,40

238,11

–

*9,40

*9,56

*10,00

310,18

FINANČNÝ PREHĽAD: ĎALŠIE SLUŽBY A PROJEKTY

ĎALŠIE SLUŽBY A PROJEKTY ROK 2020
(v eurách)

ROK 2021
(v eurách)

Centrum GKCH, Prešov

Chránené pracoviská prostredníctvom ÚPSVaR

Dom sv. Anny – chránená dielňa prostredníctvom ÚPSVaR

Domov nádeje – Projekt „Cesta z kruhu závislosti“

Klub Kahan, Prešov

Domov nádeje – Nácvik pracovných zručností

Redakcia Cesta, Prešov

Terénna sociálna práca, Prešov

 

122 609

27 209

4 528

41 224

243

24 524

48 000

11 263

 

131 324

25 369

4 829

38 821

295

34 064

59 856

25 287

 

prepočet prijímateľ/mesiac
*prepočet prijímateľ/hodina

 

prepočet prijímateľ/mesiac
*prepočet prijímateľ/hodina

 

9 836
694 728

1 933 826

12 724
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FINANČNÝ PREHĽAD: VÝNOS ZBIEROK NA CHARITU

Bardejov     1 136  1 724  613  1 610
Hrabské     707  872  602  811
Humenné    1 076  1 070  115  653
Medzilaborce    771  731  330  937
Poprad     1 237  1 777  202  947
Prešov     2 537  3 377  480  1 346
Sabinov     1 480  1 940  455  1 349
Snina     940  918  90  628
Stará Ľubovňa    1 959  1 767  820  1 679
Stropkov     1 174  1 240  686  1 411
Svidník     1 369  2 009  1 991  1 642
Vranov nad Topľou - Čemerné  1 397  2 264  580  1 864
Vranov nad Topľou - mesto   958  1 298  464  804
PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA  16 741  20 987  7 428  15 681
Banská Bystrica    557  683  165  781
Bratislava - Trnava    910  1 316  320  -
Nitra - Trenčín    178  427  317  541
Žilina     268  207  145  212
BRATISLAVSKÁ EPARCHIA  1 913  2 633  947  1 534
Nezaradené    1 857  15 046*  22 620*  14 699* 

                                                                                                           *zahrnutý aj výnos z online zbierky a od individuálnych darcov     

PROTOPRESBYTERIÁT
ROK 2020 ROK 2021

JAR JARJESEŇ JESEŇ

SPOLU
(vrátane výnosov doručených oneskorene) 20 511 38 666 30 995

ÚČEL POUŽITIA 
JARNEJ ZBIERKY 2021:

ÚČEL POUŽITIA 
JESENNEJ ZBIERKY 2021:

- konkrétna pomoc núdznym na riešenie ich existen-
  čných problémov;
- úhrada časti nákladov spojených s pokračovaním 
  prác na stavbe pri Domove nádeje - centre pre deti  
  a rodiny na Jarkovej ulici v Prešove;
- náklady súvisiace s presťahovaním ADOS Charitas 
  Snina do nových priestorov Pastoračného centra 
  Snina - Brehy;
- uhradenie nákladov súvisiacich s projektovou doku-
   mentáciou na stavebné povolenie za účelom presťaho-
   vania Nocľahárne Effeta a jej pripojenia k Nízkopra-
   hovému dennému centru Prešov;
- dofinancovanie činnosti a zriaďovania farských 
   charít. 

- prevádzkové náklady sociálnych služieb;
- úhrada časti nákladov Agentúr domácej 
   ošetrovateľskej starostlivosti (Prešov a Snina);
- náklady na koordinátora farských charít;
- dofinancovanie spoluúčasti v projektoch na obno-
   vu a rekonštrukciu budov;
- uhradenie časti nákladov na vydávanie pouličného   
   časopisu Cesta;
- dofinancovanie stavby pri Domove nádeje;
- financie na projektovú dokumentáciu - zariadenie 
   na ul. Pod Táborom;
- projektová dokumentácia pre domov na polceste
  pre závislých po resocializácii a z radov ľudí 
   bez domova.

31 914
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FINANČNÝ PREHĽAD: DARY A PRÍSPEVKY

Účel použitia darovaného podielu 
zaplatených daní 
(prijaté v roku 2021 za rok 2020)

SUMA 
(v eurách)

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
úhrada prevádzkových nákladov v našich službách 
(telefón, školenie, kancelárske potreby)
NÁKLADY MOTOROVÉ VOZIDLÁ
náklady na opravy a udržiavanie technických zariadení a motorových 
vozidiel, úhrada splátky za nový automobil

MESAČNÍK CESTA
uhradili sme časť nákladov súvisiacich s tlačou, poštovným a jazykovou 
korektúrou charitného mesačníka Cesta

SOCIÁLNE ZARIADENIA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
náklady spojené s opravami a udržiavaním zariadení pre ľudí bez domo-
va na ulici Pod Táborom v Prešove  

 

SOCIÁLNA VÝPOMOC
pomohli sme ľuďom v ťažkej životnej situácii

ADOS CHARITAS
uhradili sme náklady na prevádzku ADOS Charitas Snina a Prešov

8 161

7 460

5 227 

4 407

1 413

454

SPOLU 27 122

Účel použitia darov členov Klubu priateľov GKCH 
a darov prostredníctvom DARUJME.SK 
a LUDIALUDOM.SK 30 027

SUMA SPOLU
(v eurách)

- dofinancovanie projektu farských charít;
- podpora projektu „Pošli tašku“;
- finančná pomoc prijímateľovi pobytového 
   zariadenia Útulok Archa na zubnú protézu;
- účelovo použité v rámci prevádzky Domu sv. Anny
   Stará Ľubovňa a Nízkoprahového denného centra, Prešov;
- vlastné vklady k projektom (stavebné i nestavebné projekty).

PERSONÁL
V roku 2021 v službách GKCH pracovalo 93 zamestnancov, čo znamená nárast oproti predchádzajúcemu 
obdobiu o 4,5 %. Z celkového počtu zamestnancov tvoria 15,05 % ľudia so zdravotným znevýhodnením, 
z toho 2 zamestnanci majú zdravotné postihnutie nad 70 %. 
 

PERSONÁLNE UKAZOVATELE ROK
2020

ROK
2021

Muži Ženy

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách  89  93 31 62 
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný   80  83 29 54
Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím   15  14 5 9
Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12.  91  92 30 62
Počet prijatých zamestnancov     16  9 2 7
Počet zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom  19  20 5 15
Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti  21  15 7 8
   a na dohodu o brigádnickej práci študentov
Počet zamestnancov na materskej, rodičovskej dovolenke  5  6 0 6

JESEŇ

31 914
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CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE
Bratislavská eparchia
Dom sv. Kozmu a Damiána, Prešov
Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného
  P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Hažín nad Cirochou
Gréckokatolícky farský úrad Humenné 
Gréckokatolícky farský úrad Matky ustavičnej 
  pomoci Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Gréckokatolícky farský úrad Snina 
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto 
Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča
KBS USA
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Košická eparchia
Magis – Congregatio Jesu, Prešov
Prešovská archieparchia
Rehoľa Františkánov, Prešov
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa 
Rímskokatolícky farský úrad Svidník
Slovenská katolícka charita a jednotlivé
  diecézne a arcidiecézne charity 
Združenie exallievov don Bosca na Slovensku

ŠTÁTNE A ZDRAVOTNÍCKE INŠTITÚCIE
BM WORK AGENCY s. r. o., Trenčín
Caritas – Vyšší odborní škola sociální Olomouc
Centrum právnej pomoci Humenné
Centrum právnej pomoci Svidník
Centrum pre deti a rodiny Svidník
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
ČSOB banka, pobočka Hlavná 96 Prešov
Dom sv. Jozefa, Svidník - Útulok
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
  v Prešove 
Gymnázium Konštantínova, Prešov
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
Implementačná agentúra MPSVR SR
Inštitút edukológie a sociálnej práce, 
  Filozofická fakulta, Prešovskej univerzity
  v Prešove 
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva 
  bl. P. P. Gojdiča 
Katolícka univerzita Ružomberok
Komunitní pracovníci v meste Svidník 
  a pracovníci miestnej občianskej poriadkovej hliadky
Lekáreň sv. Kozmu a Damiána, Prešov
Mestská polícia Prešov
Mestská polícia Svidník
Mestský úrad Humenné 
Mestský úrad Prešov
Mestský úrad Snina
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Mestský úrad Svidník 
Mgr. Alena Birčáková, Stará Ľubovňa
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR

MUDr. Alena Basistová
MUDr. Anna Bobáková
MUDr. Eva Svrčková
MUDr. Gabriel Kleban
MUDr. Ivana Pindrochová Albrechtová
MUDr. Jozef Homza
MUDr. Peter Horkaj
MUDr. Rastislav Korba
MUDr. Sergius Stramba
MUDr. Vendelová
MUDr. Vladislav Sejkanič
MUDr. Zuzana Mojzešová
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Sobrance
Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava
Obecný úrad Haligovce
Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Hromoš
Obecný úrad Chmeľnica
Obecný úrad Jakubany
Obecný úrad Jarabina
Obecný úrad Kamenica nad Cirochou
Obecný úrad Kamienka (okr. Humenné)
Obecný úrad Kamienka (okr. Stará Ľubovňa)
Obecný úrad Ľubiša
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Okružná
Obecný úrad Orlov
Obecný úrad Plaveč
Obecný úrad Plavnica
Obecný úrad Spišská Stará Ves
Obecný úrad Veľká Lesná
Obecný úrad Veľký Lipník
Obecný úrad Vyšné Ružbachy
Obecný úrad Údol
OLÚP, n. o. Predná Hora
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
PhDr. Mária Jancurová, Stará Ľubovňa
Prešovská univerzita, Bohoslovecká fakulta - o. prof. Peter Šturák
Regionálne centrum hodnotenia sústavného vzdelávania Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava
Slovenský Červený kríž
Sociálna poisťovňa Prešov, Svidník
Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
Spojená škola Matice slovenskej, Prešov
Súkromná základná umelecká škola Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Prešov
Stredná priemyselná škola, Snina
Stredná priemyselná škola, Svidník 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov
Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov (UPSVR)
UPSVR Humenné
UPSVR Prešov
UPSVR Stará Ľubovňa
UPSVR Svidník

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A PODPORU
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dm drogerie markt Slovensko
doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
Doprex, s. r. o.
DREVOMAT - Jozef Vasiľ
Ekologické služby – Anna Krištanová, s.r.o.
Ekoprim, s.r.o.
ELECTRIC, spol. s.r.o.
ENBRA, s.r.o.
Fecupral, spol. s.r.o. 
FEZAKO, s.r.o.
FOMZITT, s.r.o.
FORDAT, s. r. o. 
GAS – MG, spol. s.r.o.
GEMOR FASHION, s.r.o.
Geodézia O.M., s.r.o.
Harley Davison Club No. 1 Slovakia
Hilding Anders ČR, a. s.
Ing. arch. Ján Katuščák
Ing. arch. Viktor Tkáčik
Ing. Ján Dindák
Inštitút práce, s.r.o. 
J.V.S. service, s.r.o.
JOMA Nábytok
KOMA MODULAR, s.r.o.
KOMA SLOVAKIA, s.r.o.
KOVSMOL, s.r.o.
LC Manager, s. r. o.
LESPRO wood, s. r. o.
LOMY, s.r.o.
LUX Prešov, s. r. o. 
MED-ART, spol. s.r.o. 
Merkury Market Slovakia s.r.o.
MERKO PRO s. r. o. - Karol Proner
Michal Tomáš Babják - redaktor RTVS
Minerálne vody, a. s. 

UPSVR Svidník
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
  starostlivosťou, Prešov 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Úrad vlády SR, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
  práce sv. Alžbety
Základná škola sv. Mikuláša, Prešov
Základná škola Važecká, Prešov
Základná umelecká škola Jána 
  Melkoviča, Stará Ľubovňa

NADÁCIE, OBČIANSKE 
ZDRUŽENIA, NEZISKOVÉ ORG.
Asociácia poskytovateľov sociálnych 
  služieb v SR
Darujme, o. z.,
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum života
Komunitné centrum Humenné
Komunitné centrum Tobiáš Prešov 
Nadácia EPH
Nadácia Henkel
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Veolia Slovensko
OZ Kultúra so srdcom
OZ Misia úsmev a nádej
OZ Podaj ďalej
OZ Venuše
Potravinová banka Slovenska
Prešovské dobrovoľnícke centrum
SOCIÁLNY PREŠOV, o. z.
Relevant n. o. 
Renovabis Freising, Nemecko
Synapsia Prešov
WellGiving, o. z. 
Zdravita, o. z.
Združenie kresťanských spoločenstiev 
  mládeže

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

FIRMY
Agentúra Čvíro – Miroslav Vrábeľ
AMBBI, s.r.o.
AnimaGraf, s. r. o.
APL plus, s. r. o. Stará Ľubovňa
AT&T Global Network Services 
  Slovakia, s. r. o., Lenka Bašnáková
ČECH, s.r.o.
Darčekový raj – Miroslav Šlosár
DIPO – Ing. Ján Dindák

Ovocinárske družstvo Bonum
Pekáreň MANNA, Kapušany
Pekáreň PENAM, a. s. 
Počítače a Programovanie, s.r.o. 
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov 
  Klenov 
PRESTAKO, s.r.o.
RASKO
RENOJAVA s.r.o.
RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.
RNDr. Jozef Voskár
SLOVAKTUAL s. r. o.
STATIC STUDIO, s.r.o.
STAVPOL, s. r. o.
TESCO STORES SR, a.s.
TOMARK, s.r.o.
Unilever Slovensko, s. r. o. 
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 
UP Slovensko, s.r.o.
UVEX Safety SK k. s.
Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov
Vydavateľstvo Postoj Media, s. r. o.
Združenie exallievov don Bosca 
  na Slovensku
Združenie vlastníkov pôdy pozemkové 
  spoločenstvo Havaj
Zenit, v. o. s. – kancelárske potreby

Ďakujeme aj našim finančným dar-
com, bohuznámym, všetkým darcom 
2 % z daní z príjmu a všetkým 
veriacim
gréckokatolíckych farností. 

STAŇTE SA PRAVIDELNÝM 
PODPOROVATEĽOM GKCH 
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SUMMARY

Dear readers and supporters of our charity!
     On the pages of this annual report you will read about how we lived through the year 2021 and what we man-
aged to achieve in it. 2021 was also significantly affected by the COVID-19 pandemic. It is shown e.g. also in that 
in the residential social services for homeless people on the street Pod Táborom in Prešov – during November, we 
registered up to 33 positive recipients who needed our help. We managed to handle this situation as well. Unfor-
tunately, our long-time colleague and the head-man of services Pod Táborom Mr. Rudolf Bača in the November 
of 2021 succumbed to this disease. We thank him for the many years in the service for people in need, may the 
Lord give him his heaven. During this difficult year, we managed to prepare a new concept resocialization for 
the homeless people, which should increase quality of provided services and the motivation to work on their life 
change. 
     A very nice example of help in starting a new service was shown by the staff of the Center for Children and 
Families, Domov Nádeje (Home of Hope) based on Jarkova Street in Prešov. During the whole year, they gra-
dually participated on professional and organizational preparation of launching a new Center for Children and 
Families, Dom sv. Faustíny (DsF) (House of St. Faustines) in Svidník. It will gradually replace the current halfway 
home and so women with problem of addiction will find a chance for a new live in it. It is the only facility of its 
kind in the whole Slovak republic. At the same time, we also appreciate the great willingness of the employees of 
DsF to learn new knowledge. Here we also made independent social counselling from Dom sv. Faustíny (House 
of Faustines).
We greatly appreciate the self-help continuation of extension and superstructure on the existing service and ti-
re-service. This year there will be created space for the educational and social activities of our charity and ADOS 
Charitas Prešov. Home nursing care agency throughout the whole year severely marked by COVID-19 pandemic 
still provided its services to the sick in their households without a break. Hereby they showed relentlessness in the 
provision of services in the overall difficult staffing situation. In parish church Snina Brehy, the conditions were 
created for the relocation of ADOS Charitas, the place of performance is Snina, to the newly renovated premises. 
From 1.1.2022, the Snina Social Center can also start here, which will strengthen our charity line in this city.
     In Dom sv. Anny (the House of St. Anna) Stará Ľubovňa, we have succeeded very well in developing early 
intervention services specialized on the families with children with severe disabilities up to the age of seven. We 
appreciate its employees in their great degree of independence and cooperation with our charity´s crisis staff 
when dealing with emergencies during the year which were caused by the occurrence of positive cases of CO-
VID-19 virus in the facility. We managed to form a partnership in order to enrich each other and pass on good 
practise with Dom sv. Júdu Tadeáša in Humenné. We have expanded our cooperation with a St. Anna´s Special 
primary school by fitting containers to start a class for children with autism. 
        In Dom sv. Júdu Tadeáša (the Hose of St. Júda Tadeáša) in Humenné, we opened the House of Social Services 
with an outpatient form with a capacity of 6 seats at the day hospital which created a combined facility. Within 
the line of counselling centers of Specialized social counselling, which also includes Humenné Social Center, we 
have managed to defend the accreditation extended by the terrain and target group individuals and families in 
an unfavourable socio-economic situation. Also, the responsible person has changed and this line was connected 
with parish charities and material and food aid. 
        The number of parish charities has expanded from five to fourteen. Volunteers of individual parish charities 
can thus, after the connection with material and food aid, more adequately help people in need in parish churches 
and at the same time, connect with the activities of the Slovak Catholic Charity and accommodation with DM 
drugstore, EPH foundation, accommodation of school supplies, Tesco accommodation of food and etc. 
This is just some of what we experienced and developed during the year 2021. We would like to thank you, our 
dear readers and supporters, for your help over the past year, may the Lord richly reward you. Without your help, 
we would certainly not have been able to achieve the achievements you have read about in this annual report. 
                                                                                                                                                            Glory to Jesus Christ! 
                                                                                                                                                               PhDr. Peter Valiček
                                                                                                             director of the Greek Catholic Charity in Prešov
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ADRESÁR ZARIADENÍ A SLUŽIEB
ADOS CHARITAS
miesto výkonu: Prešov
Hlavná 4/A, 080 01 Prešov
Zuzana Straková – odborná zástupkyňa ADOS
a sestra manažérka
  0910 842 595
  ados.presov@gkcharita-po.sk

miesto výkonu: Snina
Komenského 3192, 069 01 Snina
Andrea Nosálová a Gabriela Demjanovičová – sestry ADOS 
  0904 738 534, 0903 982 868
  ados.snina@gkcharita-po.sk 

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

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB
ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie
Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
Ľubomír Vozňak – vedúci zariadenia
  051 77 23 752, 0910 852 033
  ndc.presov@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTEJ ANNY
kombinované služby pre deti a mladých so znevýhodnením
Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Monika Markovičová – vedúca zariadenia
  052 23 88 304, 0904 738 533
  domsvanny@gkcharita-po.sk

DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY
centrum pre deti a rodiny
domov na polceste pre ženy v núdzi
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Helena Paňková – vedúca zariadenia
  054 75 24 093, 0910 842 544
  domsvfaustiny@gkcharita-po.sk 

DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA
sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
Martina Piteľová – vedúca zariadenia
  057 77 56 993, 0910 842 546
  dsjt@gkcharita-po.sk

DOMOV NÁDEJE
centrum pre deti a rodiny
Jarková 79, 080 01 Prešov
Branislav Božek – vedúci zariadenia
  051 77 23 709, 0904 738 513
  domovnadeje@gkcharita-po.sk 

POBYTOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA
pobytové sociálne služby krízovej intervencie
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Ľubomír Vozňak – vedúci zariadenia
  051 77 21 697, 0910 852 033
  utulok@gkcharita-po.sk

REDAKCIA MESAČNÍKA CESTA
charitný časopis pouličného charakteru
Hlavná 2, 080 01 Prešov
Denisa Považanová – šéfredaktorka 
  0917 350 270
  mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

SOCIÁLNE CENTRUM
špecializované sociálne poradenstvo
Jarková 79, 080 01 Prešov
Andrea Barabasová – sociálna poradkyňa 
  0904 738 515
  sc.po@gkcharita-po.sk 

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
špecializované sociálne poradenstvo
Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
Martina Piteľová, Katarína Pokšajová – sociálne poradkyne
  057 77 56 993, 0910 852 036
  sc.humenne@gkcharita-po.sk

SOCIÁLNE CENTRUM SNINA
špecializované sociálne poradenstvo
Komenského 3192, 069 01 Snina
Lucia Zarembová – sociálna poradkyňa
  0909 250 517
  sc.snina@gkcharita-po.sk 

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
špecializované sociálne poradenstvo
Centrálna 849, 089 01 Svidník
Slavomíra Cahajlová, Iveta Gmitterová – sociálne poradkyne
  0901 909 181
  sc.svidnik@gkcharita-po.sk
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