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Slava Isusu Christu!

Milí zamestnanci Gréckokatolíckej charity
Prešov, spolupracovníci, klienti a
podporovatelia!

Rok 2020 nebol pre vás určite takým, ako by
ste si priali. Bol mimoriadne neštandardný a
náročný. V rámci vášho poslania byť blízko pri
človeku, bola vaša činnosť v mnohých
oblastiach narušená. Bolo potrebné hľadať aj
nové spôsoby komunikácie a naplno využiť
taktiež online priestor. Uvedomujeme si, že
každý človek pochádza od Boha a k Bohu aj
smeruje. Pri tomto smerovaní sa mnohí ocitnú
v slepej uličke. Nenachádzajú cieľ, či nevidia
zmysel svojho života. A k týmto blúdiacim Boh
posiela každého jedného z nás. Ak sme
spoznali Boha a narodili sme sa z neho, prvé
čo máme konať, je milovať! (porov. 1 Jn 4, 7).
Pokračovali ste v spolupráci s niektorými
gréckokatolíckymi farnosťami na vytvorení
nových farských charít, zapojili ste sa, okrem
iného, do iniciatívy Srdcom chariťák,
potravinovej a školskej zbierky i mnohých
ďalších aktivít.

Drahí zamestnanci našej Gréckokatolíckej
charity, spolupracovníci a klienti,
povzbudzujem vás v týchto bolestných
časoch, aby ste aj napriek ťažkostiam
spôsobeným viac než ročnou pandémiou
ochorenia  COVID-19,  nepochybovali   o  svojej

práci – službe a vždy na ňu pozerali ako na
svoje poslanie. Poslanie, ktoré dáva Boh a v
ktorom sa práve vy stávate nástrojmi milosti
na šírenie Božej lásky. Základné poslanie
pracovníka Charity sa nelíši od iných
kresťanských povolaní, je to povolanie k
svätosti. Život obety, sebazapierania a hlavne
modlitby. Svätý apoštol Pavol napísal v liste
Rimanom: „Kto preukazuje milosrdenstvo,
nech to robí radostne.“ (Rim 12, 8) A k tejto
radosti vás pozývam. K radosti, ktorú nám
môže dať jedine Kristus – víťaz nad smrťou.
Rozmnožujme ju a deľme sa naďalej s tými,
ktorí ju najviac potrebujú. 

Prešiel ďalší rok vašej služby. Bol to veľmi
ťažký rok, poznačený pandémiou nového
koronavírusu. Možno niektorí z vás s ňou majú
aj osobnú skúsenosť. A z cieľov, ktoré ste si
vytýčili, sa iste mnohé neuskutočnili, niektoré
iba čiastočne. Obmedzenia boli po každej
stránke pre všetkých vás, pracovníkov aj
klientov veľkou skúškou. Viem, odrazilo sa to
nielen navonok na práci, aktivitách, projektoch
či v sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích
službách, ale aj v duchovnej rovine a v
medziľudských vzťahoch. Úprimne všetkým
vám z celého srdca ďakujem za námahu, za
trpezlivosť a vytrvanie. S láskou vás
povzbudzujem, aby ste sa v každej potrebe
obracali predovšetkým na Ježiša Krista.

Mons. JÁN BABJAK SJ 
prešovský arcibiskup metropol i ta
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ZO SRDCA VÁM ŽIČÍM DOBRÉ ZDRAVIE,  
RADOSŤ, SILU A ODVAHU POKRAČOVAŤ 

V ROZPRACOVANÝCH PROJEKTOCH 
A NECH PÁN ZÚROČUJE VAŠE NÁMAHY 

SVOJOU MILOSŤOU. 
V MODLITBE S VAMI ZJEDNOTENÝ 

VÁM ŽEHNÁM

G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v



 PhDr.  PETER VALIČEK 
r iaditeľ  GKCH

Náročný, ale tvorivý rok 2020
Asi tak by som ho charakterizoval, lebo nás síce stal veľa síl, ale priniesol neopakovateľné momenty,
ktoré si budeme dlho pamätať. Do histórie našej charity sa zapíše ako rok poznačený pandémiou
COVID-19. Môžeme povedať, že dostatočne preveril naše osobné odhodlanie zostať blízko pri
človeku v núdzi napriek všetkým okolnostiam. Neustály stres a neistota z toho čo bude, výpadky
pracovníkov kvôli ochoreniu a karanténa v niektorej z našich prevádzok boli jeho esenciou. Umožnil
nám uvedomiť a overiť si aj to, že sa ako pracovníci charity navzájom skutočne potrebujeme. 

A tak vďaka milosti z Božích rúk a vzájomnej podpore môžeme hovoriť aj o úspechoch. Jedným z
nich je to, že naša Agentúra ošetrovateľskej starostlivosti Prešov počas celého roka poskytovala
svoje služby chorým v domácnostiach plynule bez akýchkoľvek obmedzení, skutočne v prvej línii.
Zároveň dokázala realizovať priebežné testovanie zamestnancov a klientov charity podľa
požiadaviek odvíjajúcich sa od aktuálnej situácie. 
V službách Pod Táborom pre ľudí bez domova sme museli citlivo nastavovať nové pravidlá, ktoré by
na jednu stranu neboli veľmi obmedzujúce, no na druhú by ochránili prijímateľov a pracovníkov. Za
pochodu sme museli riešiť izolačné miesta, ale i karanténu aj nad naše skutočné možnosti. Napriek
celkovej situácii sme zrealizovali aj stavebnú prípravu a inštaláciu dvoch nových kontajnerov pre
jednotlivcov a rodiny v núdzi, ale aj pokračovali v zatepľovaní fasády budovy. Z hľadiska
prevádzkovej stability sme navýšili personálne zabezpečenie služieb. 
V Dome sv. Júdu Tadeáša sme vytvorili podmienky pre rozšírenie denného stacionára o službu
domova sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s kapacitou 6 miest. V Dome sv. Anny
sa na tri mesiace obmedzil život prijímateľov len na domáce prostredie, a tak sa stretávali s
pracovníkmi a sebou navzájom len prostredníctvom videohovorov. Počas prvej vlny pandémie sme
spoločne so Špeciálnou základnou školou sv. Anny vymaľovali priestory zariadenia a v personálnej
oblasti bola prijatá nová sestra, ktorá začala poskytovať ošetrovateľské úkony. 
Veľmi nám najmä na začiatku pomohlo to, že nám prijímateľky Domu sv. Faustíny ušili vyše 1000 ks
rúšok pre ostatné zariadenia i ľudí bez prístrešia. Prijímateľky a pracovníčky sa začiatkom
septembra zúčastnili Dukelského behu Mieru vo Svidníku a podarilo sa nám zvýšiť kapacitu
zariadenia zo 17 na 18 miest. Začali sme riešiť aj otázku sťahovania sa Sociálneho centra mimo
objekt Domu sv. Faustíny.

TEBE DOBROTIVÝ BOŽE 
AKO PRVÉMU 

PATRÍ NAŠA VĎAKA 
ZA DAR ZVLÁDNUTIA 
UPLYNULÉHO ROKA!

 

V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 2 0
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G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v

pozícii duchovného správcu, keď po päť a
polročnej službe odišiel otec PaedDr. Vasil
Kormaník. Týmto mu veľmi pekne ďakujeme
za príkladnú službu a do ďalších rokov
vyprosujeme hojnosť Božích milostí a pevné
zdravie. Od 1. augusta začal v pozícii
duchovného správcu našej charity pôsobiť
otec Mgr. Jozef Gača, ktorému prajeme veľa
síl do tejto služby. Po dvadsaťpäťročnej službe
odišla do dôchodku finančná ekonómka
Valéria Rabatinová, ktorej prajeme veľa zdravia
a radosti v kruhu svojich najbližších. 

Pandémia COVID-19 nám v roku 2020
potvrdila aj to, že osobný ľudský kontakt sa
nedá nahradiť žiadnou vyspelou technológiou.
Som vďačný všetkým pracovníkom našej
charity za ochotu, vynaloženú námahu a
nezlomnú pracovitosť s akou sa denne v
uplynulom roku rozdávali pre dobro núdznych.
Samozrejme, ďakujem aj všetkým našim
darcom materiálnym, finančným, ale aj tým,
ktorí sa za nás modlili a prinášali obety. Nech
to všetkým dobrotivý Pán vynahradí svojimi
milosťami a hojným požehnaním. 

Centrum pre deti a rodiny Domov nádeje sa
svojím fungovaním muselo prispôsobiť
obmedzeniam pandémie, ale aj tak sme
zrealizovali výmenu kotlov na TÚV a ÚK,
výmenu kanalizačnej a dažďovej prípojky.
Vďaka šikovnosti pracovníkov a klientov sme
postupne ukončili hrubú prístavbu a nadstavbu
pneuservisu a drobného servisu ako pracovísk
nácviku pracovných zručností. V rámci nej
chceme vytvoriť moderný priestor pre
vzdelávanie a zdravotnícku službu ADOS. 

Veľmi nás teší vznik ďalších štyroch farských
charít, ale hlavne úprimná snaha duchovných
otcov i laikov byť užitočnými, čo povzbudzuje
aj ďalších do tejto krásnej služby v prospech
núdznych. Tak sa môže dobro šíriť oveľa
lepšie a že sa naozaj šíri, svedčia hodnotenia
všetkých farských charít za uplynulý rok.
Zachytávajú krásne príklady solidarity a
budovania spoločného dobra, čím napĺňajú aj
princípy sociálnej náuky cirkvi.
Systematickejšia práca s dobrovoľníkmi
priniesla úspech v podobe nárastu ich počtu,
ale i aktivít vykonaných pre naše zariadenia a    
služby.   Uplynulý   rok   priniesol   aj  zmenu na

Dievčenský spevácky zbor Faustínky pri Dome sv. Faustíny

Dobrovoľníci FCH Milpoš



O niekoľko dní Ježiš znova vošiel do
Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je  v dome,
a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani
predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k
nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.
A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k
nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom
spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď
Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému:
„Synu, odpúšťajú sa ti hriechy."

                                 (Mk 2, 1 - 5)
V Kafarnaume sa toho zasa veľa nestalo, keď
tam býval Ježiš. Pre zmysel, význam a
povzbudenie v službe a pomoci pre našu
Gréckokatolícku charitu v Prešovskej
archieparchii je toto slovo fundamentom i
nadstavbou, stavebným materiálom, plánom i
stavaním, svalmi, spojivami, krvou života,
mozgom s rozumom čo riadi a samozrejme
srdcom plným lásky, bez ktorého by to
nefungovalo... ako v ľudskom tele. Charita, jej
služba a pôsobenie, sú živý organizmus, ktorý
sa stará o životy ľudí, budovanie ich
dôstojnosti a získavanie nového zmyslu
života. Hotový proces. V ňom sme raz
poskytovatelia služby a inokedy, nikoho
nevynímajúc, prijímatelia, odkázaní na pomoc
druhých. Na oboch stranách niekto viac a
niekto menej.
Pandémia koronavírusu tlačí do kúta čo sa len
dá    –    vzťahy,    ekonomiku,    charitnú službu 

a pomoc, verejný život Cirkvi, ale my sa
„nevzdávame“, ako nás v súženiach
povzbudzuje sv. apoštol Pavol a Mária,
Presvätá Bohorodička. Veď sa pozrime znova
do domu v Kafarnaume. Pre niekoho je
nereálne, že odkrývajú strechu. Zdá sa, že ich
plán záchrany stroskotá, že cez ten dav
neprejdú. A ani neprešli. A čo všetko si pri
rôznorodej ľudskej náture museli aj vypočuť.
Nie tak? Ale oni sa nevzdávajú. Nejde to
dverami, otvoríme strechu. Húževnatosť a
flexibilita. Ba dokonca viera, ktorú videl sám
Ježiš. To, čo nazývame viera, to nie je teória,
ale skutok, dôvera a z nej plynúci postoj.
Priniesli ochrnutého k Ježišovi, hoci to nebolo
jednoduché. Nevzdali sa, kým ho nepoložili
pred Neho. A výsledok. Zažili zázrak. Toto je
viera. Prinášať iných k Ježišovi hoci to chce
úsilie, tvorivosť, hoci treba prekonávať bariéry,
prekážky, mnohokrát hľadať vhodnejšie cesty.
S pokojom v srdci svedčím, lebo čo vidím je
zjavné, že pracovníci všetkých služieb našej
charity so svojím vedením, z hĺbky srdca a
svojich síl, práve toto robia. Prinášajú klientov
Charity k Nemu, k Ježišovi. Chce to empatiu,
všímavosť voči ostatným. Otvárajú oči a srdce.
Všímajú si ľudí okolo seba, pýtajú sa na ich
trápenia a radosti. Nielen v modlitbe ich
prinášajú k Ježišovi, ale prichádzajú k nim s
konkrétnou pomocou. Službou uskutočňujú
Ježišovo uzdravovanie, Jeho prítomnosť. Majú
trpezlivosť, majme ju aj my.
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 Mgr.  JOZEF GAČA 
duchovný správca

CHVÁLA BOHU, NÁŠMU NEBESKÉMU OTCOVI,
SYNOVI I  SVÄTÉMU DUCHU 

ZA VÁS VŠETKÝCH. 
TO ON V NÁS ROBÍ ZÁZRAKY. 

ON POZÝVA SKLONIŤ SA K ČLOVEKU
V NÚDZI,  PRILOŽIŤ UCHO NA JEHO HRUĎ,

POČUŤ A CÍTIŤ,  ŽE AJ TAM BIJE 
S JEHO SRDCOM TO JEŽIŠOVO.

 



právnickou osobou v zmysle zákona č.
308/1991 Zb. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkvi a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov
evidovanou na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky. V Registri
poskytovateľov sociálnych služieb
Prešovského samosprávneho kraja je
GKCH zapísaná od 1. júla 1999. 

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

G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v
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O NÁS

účelovým zariadením gréckokatolíckej
cirkvi pôsobiacim na území Prešovskej
archieparchie od roku 1991, kedy bola
obnovená naša činnosť. Spolu s ďalšími
10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami
tvoríme Slovenskú katolícku charitu. 

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

NAŠÍM CIEĽOM
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
výnimky mohol žiť, poznať svoju
dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a
tak sa na základe slobodnej voľby
mohol prejavovať a realizovať. 

SME 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 

ľudia zasiahnutí živelnými pohromami, 
obete obchodovania s ľuďmi, utečenci
a migranti. 

so zdravotným znevýhodnením, 

Múdrosťou viery spoločne 

k dôstojnému životu. 
Vízia GKCH (2020 - 2025)
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HELENA KAŠŠAYOVÁ 
ekonómka práce
a miezd, personalistka

VALÉRIA RABATINOVÁ
finančná ekonómka, 
účtovníčka

ANNA KUCHTOVÁ
projektová ekonómka, 
účtovníčka

DARINA MAŠLEJOVÁ 
všeobecná účtovníčka

JANA KOČIŠOVÁ
všeobecná účtovníčka

ODD. PERSONÁLNO-
EKONOMICKÉ:

IVANA STRELCOVÁ
koordinátorka 
sociálnych služieb

SILVIA KERČÁKOVÁ
metodička
sociálnych služieb

ALENA MITAĽOVÁ
projektová manažérka

ODD. SOC. SLUŽIEB 
A PROJEKTOV:

EDUARD MALATINEC 
zástupca riaditeľa GKCH STANISLAVA HUNYADIOVÁ

supervízorka

VASIL KORMANÍK,
JOZEF GAČA
duchovný správca

ODD. SEKRETARIÁTU
A VZŤAHOV 
S VEREJNOSŤOU:

ZUZANA STRAKOVÁ
odborná zástupkyňa ADOS 
a sestra manažérka

ODD. ZDRAVOTNÍCKYCH
SLUŽIEB

ODD. FARSKÝCH CHARÍT
A PROJEKTU OBEŤ:

ANNAMÁRIA GNIPOVÁ
manažérka sekretariátu
VERONIKA FUTEJOVÁ
manažérka vzťahov 
s verejnosťou

MÁRIA RAJŇÁKOVÁ
koordinátorka farských charít a projektu OBEŤ
JANA GONDOVÁ
asistentka koordinátorky FCH a projektu OBEŤ

PETER VALIČEK
riaditeľ GKCH

CENTRUM GKCH
je riadiaci orgán, ktorý
zabezpečuje a  vykonáva
organizačnú, administratívnu,
ekonomickú, personálnu,
propagačnú, metodickú
a  kontrolnú činnosť                    
 pre organizačné zložky GKCH.
Súčasne zastrešuje
medzinárodné kontakty
a koordinuje humanitárnu pomoc
i jednorazové aktivity. Medzi jeho
aktivity patrí aj vzdelávanie,
odborná i duchovná formácia
všetkých pracovníkov.

KATARÍNA LEŠKOVÁ
právnička



NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE poskytujúce ambulantnú formu zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7
ods. 3 písm. e) a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v  zdravotníctve v  platnom znení pre fyzické osoby –
pacienti všetkých vekových kategórií, ktorí spĺňajú kritéria podľa zákona. 
Poskytované služby: komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameraná na
udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie
po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti
so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.

G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v
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pre pandémiu ochorenia COVID-19 sme sa
zúčastňovali online odborných seminárov,
konferencií a prednášok   s cieľom prehĺbenia a
doplnenia poznatkov;
navýšenie mesačného limitu zo Všeobecnej
zdravotnej poisťovne;
vybavenie a používanie tankovacích kariet; 
rok 2020 bol zvláštny a ťažký. Ani na okamih
sme však nezapochybovali o tom, že pomáhať
má zmysel a robili tak s plným nasadením. Keď
nám Boh dáva skúšky, dáva nám aj príležitosť
spoliehať sa na Neho;
k pacientom sme autom 
najazdili celkovo 35 568 km;

NÁ
Š 

RO
K 

20
20

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

Túto ambulantnú zdravotnícku službu poskytujeme v mestách: 
Prešov (od roku 2000) a v Snine (od roku 2001).

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú
sestry v  spolupráci s  ambulantnými lekármi,
špecialistami, pacientom a  jeho rodinou. Hlavným
cieľom je vykonávať činnosti podporujúce zdravie
alebo prispievajúce k  uzdraveniu či zmierňovaniu
bolesti a utrpenia v prirodzenom sociálnom prostredí.
Spolupráca s rodinou pacienta a vytvorenie vhodných
podmienok v domácom prostredí sú nevyhnutné pre
splnenie podmienok poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti. Čoraz viac ľudí potrebuje domácu
ošetrovateľskú starostlivosť, ide najmä o  chronicky
chorých či bezvládnych, pacientov s  onkologickými
diagnózami, seniorov, ale aj mladších.

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI CHARITAS ADOS

PREŠOV, SNINA

N
Á
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EV

Y k pacientom

2019      2020

13 973   13 234
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CI fyzické osoby

2019      2020

18           14

fyzické osoby

2019      2020
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STARÁ ĽUBOVŇA

kombinované služby pre deti a mladých 
so zdravotným znevýhodnením

Domov sociálnych služieb
Rehabilitačné stredisko
Služba včasnej intervencie
Preprava
Domáca prax študentov
Špeciálna základná škola 

Registrované 
a ďalšie služby:

sv. Anny - zriaďovateľom 
je Gréckokatolícky
arcibiskupský školský úrad

Dom sv. Anny vznikol v roku 1999 na podnet rodičov
znevýhodnených detí. Zariadenie s kombinovanými
službami zastrešuje sociálne, zdravotnícke a doplnkové
služby. Cieľom zariadenia je poskytnúť odborné služby
deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením a ich
rodinám. Snažíme sa zvyšovať nezávislosť
znevýhodnených a integrovať prijímateľov do majoritnej
spoločnosti. Rovnako sa venujeme rozvoju kognitívnych a
psychosomatických zručností u našich prijímateľov. V
priestoroch zariadenia sídli aj Špeciálna základná škola sv.
Anny, vďaka ktorej prepájame sociálnu rehabilitáciu a
rozvoj pracovných zručností s edukačným procesom. Pre
prijímateľov s kombinovaným postihnutím sa snažíme
vytvárať komplexnú špeciálnu starostlivosť ambulantnou
aj terénnou formou.

V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 2 0

 DOM SV. ANNYDOM SV. ANNY (DsA) 
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"Počas zatvorenia zariadenia v období pandémie

som najviac pocítila potrebu byť s ľuďmi, 

ktorých v zariadení stretávam. Vtedy som si 

uvedomila, aký je  pre mňa dôležitý kolektív."

prijímateľka Domu sv. Anny
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odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných
zručností;
obslužné činnosti: stravovanie;
ďalšie činnosti: záujmová činnosť; pre deti sa poskytuje výchova a
utvárajú podmienky na vzdelávanie;
iné činnosti: hydroterapia; rôzne masáže a relaxačné procedúry;
bazálna stimulácia; Snoezelen; duchovná a pastoračná starostlivosť;
zdravotná starostlivosť; preprava.

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, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň
odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa
zákona o soc. službách.
Poskytované služby: 

REHABILITAČNÉ STREDISKO
Túto ambulantnú službu poskytujeme od roku 2014,
prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti
prijímateľov pri zvládaní bežných denných aktivít. 

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
sociálna rehabilitácia; sociálne poradenstvo (aj rodine alebo inej fyzickej
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc
inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej
rehabilitácii);
obslužné činnosti: stravovanie, vecné plnenie (využívanie spoločných
priestorov).

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

Túto ambulantnú službu poskytujeme deťom
a mladým od roku 1999.

prepočítaný 
počet

2019      2020

10           10
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24 801   22 160

DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
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17           19

prepočítaný 
počet

2019      2020

4             6

poskytnutej 
služby

2019      2020

11 956   10 180
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tento rok sme tradične začali fašiangovým plesom, v poradí už 6.;
plánov bolo veľa, avšak COVID-19 zasiahol do životov nás
všetkých. Každodenný život sa na tri mesiace obmedzil len na
domáce prostredie. Stretávali sme sa prostredníctvom
videohovorov. Po obnovení prevádzky sa aktivity obmedzili len na
zariadenie;
v lete sme zrealizovali spoločné grilovačky, športové aktivity v
záhrade, počas adventného obdobia punč a spoločnú
kapustnicu;
čo je dôležité, duchovná starostlivosť sa nezastavila. Počas
celého roka sme mali možnosť pravidelnej svätej spovede a
prijímania Najsvätejšej Eucharistie;
aj tento rok Agentúra Čvíro – Miroslav Vrábeľ zorganizovala
benefičný koncert, z ktorého finančný výťažok išiel aj na potreby
Domu sv. Anny. V rámci koncertu vystúpil spevák Lukáš Adamec
s akustickým triom, tentokrát v online podobe;
počas prerušenia prevádzky sme spoločnými silami vymaľovali
vnútorné priestory zariadenia, vynovili priestory na poskytovanie
rehabilitácií;
aj prostredníctvom projektov a sponzorov sme zatraktívnili
priestory Služby včasnej intervencie na Letnej ulici;
podarilo sa nám vydržať, oslobodiť sa od strachu a s pokorou
prijať zmeny, ktoré nám priniesla pandémia nového koronavírusu.
Celý rok bol mimoriadny, náročnejší na komunikáciu, stretnutia a
napĺňanie potrieb prijímateľov. Vďaka aktívnemu a kreatívnemu
kolektívu sme však boli s prijímateľmi neustále v kontakte.

SLUŽBA 
VČASNEJ INTERVENCIE 
Ambulantnú a terénnu službu poskytujeme od roku
2015. Veľkým prínosom pre efektívnosť práce je
súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v
rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v
prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie
koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a
zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom
pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení
má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej
spolupráci sú dosahované dobré výsledky. 

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

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 schopnosťou dieťaťa. 
Poskytované služby: 
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prepočítaný 
počet

2019      2020

2             2

poskytnutej 
služby

2019      2020

2 850      2 618
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Ambulantnú službu v tomto zariadení sme
poskytovali od roku 2013 v podobe
odborných služieb zameraných na rozvoj a
sebarealizáciu našich prijímateľov. Našou
snahou bolo vytvárať harmonické prostredie,
v rámci ktorého sme aktivizovali seniorov a
snažili sa o zamedzenie ich spoločenskej
izolácie. K zlepšeniu mobility prijímateľov z
domova do zariadenia a späť sme využívali
prepravu osobným automobilom. Denný
harmonogram dňa, služby aj aktivity boli
prispôsobené individuálnym potrebám.
Odborné činnosti dopĺňali iné služby a
aktivity, ako napríklad duchovná
starostlivosť, katechézy, menšie výlety,
návštevy rôznych hostí na spestrenie
programu. Prevádzka zariadenia bola
ukončená k 31. marcu 2020. 

DOM SV. SIMEONA
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25          19

denný stacionár pre seniorov

SAČUROV

   
 DsS

rozšírili sme rozvoj pracovných zručností o činnosť tkania na krosnách za pomoci
dobrovoľníčky a zlepšovali sa v iných ručných prácach;
tým, že sme v roku 2019 robili masívnu osvetu okolitých obcí, podarilo sa nám naplniť
kapacitu zariadenia a prijať nových prijímateľov z obcí Dlhé Klčovo a Sačurov;
vízia nášho zariadenia bola „zmysluplnosť každého okamihu života v spoločenstve ľudí,
stálosť a bezhraničné prijatie“, a to sa nám podarilo napĺňať, každým dňom v čase
prevádzky;
bolo veľmi ťažké vysvetliť našim prijímateľom skutočnosť, že sme službu ku dňu
31.3.2020 boli nútení ukončiť. Napriek úsiliu a komunikácii s obecnými úradmi sa nám
nepodarilo zabezpečiť finančné pokrytie pre ďalšie fungovanie zariadenia;
prijímatelia si v našom zariadení vytvorili trvalé priateľstvá, ich život dostal nový zmysel,
pocit spolupatričnosti, bezpečia a prijatia. Cítili, že sú ešte potrební a milovaní. Boli
napĺňaní aj duchovnou potechou a modlitbou, ktorá im je taká blízka. Vedeli sa vzájomne
potešiť a povzbudiť. Táto služba bola jediná a jedinečná svojho druhu v okolí a takou aj
zostane.

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo;
sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
obslužné činnosti: stravovanie;
ďalšie činnosti: záujmová činnosť; 
iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť;
tréningy pamäti; preventívne aktivity. 

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: 
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DOM SV. JÚDU TADEÁŠA
denný stacionár pre dospelých 
so zdravotným znevýhodnením DsJT

HUMENNÉ

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo;
sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
obslužné činnosti: stravovanie;
ďalšie činnosti: záujmová činnosť; 
iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť;
tréningy pamäti; preventívne aktivity. 

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: 

v lete sme zorganizovali grilovačku spojenú s loptovými hrami v neďalekej obci Lackovce.
V jeseni sa nám ešte podarilo zorganizovať hipoterapiu v Kamienke – Raj pod Vihorlatom,
ktorý sme navštívili celkovo trikrát aj vďaka dotácii z mesta Humenné. Neskôr sa
obmedzenia sprísnili, takže viac výletov nebolo možných; 
vytvorili sme si príjemné predvianočné posedenie pri kapustnici a odovzdávaní darčekov; 

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

začiatkom roka 2020 sme mali
fašiangový karneval, ktorý mal veľký
úspech;
o pár mesiacov neskôr musel byť náš
denný stacionár zatvorený pre
pandémiu ochorenia COVID-19. Po
čase sa znova otvoril a hneď sme si aj
zorganizovali posedenie pri sladkej
palacinke v miestnej palacinkárni;

počas obdobia, kedy bolo zariadenie
zatvorené pre prijímateľov, niektorí
zamestnanci chodili do práce. Pracovali
na vydezinfikovaní a vymaľovaní
priestorov a dverí;
podarilo sa nám zaregistrovať novú
sociálnu službu Domov sociálnych
služieb ambulantnou formou, ktorú
poskytujeme od januára 2021;
COVID-19 ovplyvnil životy nielen
zamestnancov DsJT, ale aj prijímateľov.
Prijímateľom chýbal najmä kontakt,
porozprávanie sa s kamarátmi zo
zariadenia. Niektorí si uvedomili, čo
všetko pre nich robia ich rodičia a ako
ich majú radi.
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model resocializačného systému GKCH

Resocializačný systém „Cesta k domovu“ (RS CKD)
predstavuje komplexný model pomoci závislým               
a ľuďom bez domova s cieľom ich znovuzaradenia do
prirodzeného sociálneho prostredia. Spôsob
usporiadania systému je navzájom prepojený a
usporiadaný subsystémami konkrétnych zariadení a
služieb GKCH. Sprevádza človeka v núdzi počas
procesu uzdravovania svojich životných návykov,
spôsobu života, závislosti od návykových látok alebo
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. 

1
STUPEŇ 1: 
AMBULANTNÉ 
A TERÉNNE SLUŽBY

2

3

STUPEŇ 2: 
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE
PORADENSTVO

STUPEŇ 3: 
POBYTOVÉ SLUŽBY

STUPEŇ 4: 
DOPLNKOVÉ SLUŽBY

STUPEŇ 5: 
RESOCIALIZÁCIA

4

5

Plnia úlohu
sprostredkovania prvého
kontaktu pred vstupom
prijímateľa do jednotlivých
zariadení RS CKD. 

Plní úlohu zisťovania príčin
zložitých životných situácií
prijímateľov a hľadania ich
riešenia.

Poskytujú domov,
prenocovanie a denný
pobyt s vytváraním
podmienok pre osobnú
hygienu i prípravu stravy. 

Vhodne dopĺňajú sociálne
služby s cieľom zvyšovania
kvality služieb v prospech
prijímateľov.

Poskytuje pobytovou 
formou komplexný
resocializačný program 
pre závislých mužov.

Nízkoprahové denné centrum, Prešov;
Terénna sociálna práca, Prešov

Sociálne centrum, Prešov, 
Humenné, Svidník

Nocľaháreň Effeta a Útulok Archa, Prešov; 
Dom sv. Faustíny, Svidník

Klub KAHAN, Prešov; 
Mesačník Cesta, Prešov, Humenné, Svidník; 
Sklad solidarity, Humenné

Domov nádeje 
– centrum pre deti a rodiny, Prešov

CESTA K DOMOVU . . .  k  do m o v u



V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 2 0

odborné činnosti:
špecializované
sociálne poradenstvo;
iné činnosti:
distribúcia mesačníka
Cesta; poskytnutie
nevyhnutného
ošetrenia a obuvi
alebo inej materiálnej
pomoci. 

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. patologické
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:

17

HUMENNÉ, PREŠOV, SVIDNÍK

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o
prijímateľa, ktorá plní 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
našim prijímateľom aj iné činnosti. V prípade potreby
pomáhame aj darovaním šatstva a obuvi v rámci
našich šatníkov. Prijímatelia 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
prostriedkov, ktoré vo forme balíčkov venujeme
rodinám alebo jednotlivcom v núdzi. 

SOCIÁLNE CENTRUMSOCIÁLNE CENTRUM 
(SC)

špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo v
súčasnosti poskytujeme v troch Sociálnych
centrách v okresných mestách Humenné,
Svidník a Prešov. Činnosť centier je
prepojená s našimi službami v mestách. 

Špecializované poradenstvo poskytuje
svojim prijímateľom od roku 2006.
Aktivity SC PO sú prepojené s ďalšími
službami nachádzajúcimi sa v jednom
areáli so zameraním na krízovú
intervenciu.

SOCIÁLNE CENTRUM 
PREŠOV
(SC PO)
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 2019     2020
 1 726    2 783
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2            2

ZA
M

ESTN
A

N
C

I

fyzické
osoby
2019     2020
254        233
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SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ 

v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice sme sa zapojili do projektu „Zakry sa, obleč sa“.
Tento projekt podporila Komunitná nadácia finančným príspevkom 2 000 €, za ktoré sa
zakúpilo teplé oblečenie (deky, nátelníky, ponožky, čiapky, nákrčníky, rukavice, spodná termo
bielizeň) pre ľudí bez domova, aby vedeli ľahšie prežiť zimné obdobie; 
pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zamestnancov, ktorí si uvedomili dôležitosť hodnôt
v živote. Zvykali sme si na nosenie rúšok medzi zamestnancami a prijímateľmi. Náročnejšie
bolo umiestnenie ľudí bez prístrešia do útulkov počas 1. vlny pandémie vzhľadom na
testovanie, karanténu a vybavovanie úradných záležitostí.  Činnosť SC HE bola v čase
pandémie pre širokú verejnosť obmedzená.

Začiatky vzniku sa spájajú s rokom 2008, kedy
prostredníctvom projektu Equal vznikli viaceré centrá
sociálneho poradenstva. Ich prvotným cieľom bolo
pomôcť najmä nezamestnaným, čo sa časom rozšírilo
o ďalšie cieľové skupiny. Aktivity pre verejnosť
organizujeme spoločne s Domom sv. Júdu Tadeáša.
Prostredníctvom doplnkovej služby Sklad solidarity
poskytujeme materiálne veci na vybavenie spoločnej
domácnosti rodinám a jednotlivcom v núdzi. 

zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok,
prostredníctvom ktorej sme pomohli 30 rodinám;
v spolupráci s Tescom Humenné sme počas letných     
prázdnin zorganizovali mimoriadnu potravinovú
zbierku. Vyzbieranými potravinami sme pomohli 5
rodinám v núdzi. Tradičnou jesennou Tesco 
 zbierkou sme pomohli 50 rodinám a jednotlivcom v
núdzi potravinovými a hygienickými balíčkami.
Potravinová zbierka sa konala pasívnejšou formou
bez prítomnosti zamestnancov;

N
ÁŠ

 R
OK
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02

0
SC

 H
E

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
Toto centrum poskytuje špecializované poradenstvo od
roku 2009. Súčasťou jeho aktivít sú prednášky o
prevencii aj snaha o rozvoj koncepcie problematiky
bezdomovectva v meste Svidník. Činnosť SC SK je úzko
spojená so službami Domu sv. Faustíny. 

SC
 S

K

zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok a
Tesco potravinovej zbierky. Vyzbierané školské
pomôcky sme prostredníctvom Komunitného centra
vo Svidníku poskytli rómskym viacdetným rodinám v
nepriaznivej situácii. Časť získaných potravín a
hygienických potrieb z potravinovej zbierky bola
venovaná rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii;
prijímatelia mali možnosť zlepšiť si svoju finančnú
situáciu formou predaja časopisu Cesta;
COVID-19 nás ovplyvnil veľmi, lebo stredné školy boli zatvorené a my sme nemohli
vykonávať besedy so študentmi na rôzne témy. V 1. vlne pandémie sme nemohli poskytovať
pomoc tak, ako sme si predstavovali. V 2. vlne sme poskytovali pomoc iba telefonicky alebo
len obmedzene vo veľmi závažných prípadoch.
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2             2
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1 856     2 008

Foto:  www.humenne.sk
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Sociálne centrum Prešov (SC PO)
Nízkoprahové denné centrum (NDC)
Národný projekt "Terénna sociálna práca"

Registrované a ďalšie služby:

z dôvodu pandémie sme museli
obmedziť činnosť, predovšetkým
pobyt v dennej miestnosti. Služby
hygieny a šatníka boli časovo
obmedzené;
opravili sme strechu a prístrešok;
modernizácia spŕch, oddelenia
mužských a ženských spŕch, úprava
regálov v šatníku, výdajný pult pre
šatník. Aplikácia zvýšeného
hygienického štandardu pri
poskytovaní služieb.

Národný projekt „Teplé jedlo"
Redakcia časopisu Cesta

CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH
SLUŽIEB (CSPS) CSPS
ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie

PREŠOV
Ide o spoločný názov, ktorý zastrešuje viaceré
služby v prospech fyzických osôb v
nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa
nachádzajú v rámci jedného areálu. V
službách vytvárame priestor na strávenie času
počas dňa, ale aj aktívne vyhľadávame
sociálne vylúčených ľudí v teréne a ponúkame
im odborné poradenstvo pri riešení
nepriaznivej životnej situácie. Činnosti a iné
aktivity služieb sú medzi sebou prepojené a
vzájomne sa dopĺňajú. Súčasťou aktivít sú aj
doplnkové služby, ktoré sú nápomocné pri
samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov.

NÁ
Š 

RO
K 

20
20
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
Ambulantnou formou od roku 2010 dávame možnosť mužom
a ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne bez
prístrešia, aby strávili u nás časť dňa. Každý prijímateľ má
možnosť u nás vykonať základnú osobnú hygienu, dostať čisté
obnosené šatstvo i teplé jedlo, a tak telesne pookriať. 

   
  N

D
C

odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov;
obslužné činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy,
výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny;
ďalšie činnosti: záujmová činnosť, podmienky na pranie a
žehlenie šatstva, poskytnutie nevyhnutného ošetrenia a obuvi. 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM podľa § 24b zákona č.
448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické
osoby v nepriaznivej soc. situácii z dôvodu: že nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od
návykových látok alebo škodlivých činností, pre zotrvávanie v
priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby.
Poskytované služby:

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

   
 T

SP

Odborná činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí
človeka zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo
jeho prehlbovania. Prostredníctvom zabezpečenia terénnej
sociálnej práce je našou snahou zlepšiť sociálnu situáciu ľudí
ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na
segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je
zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb
na živote spoločnosti, zlepšenie prístupu k poskytovaným
službám, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce a
komplexná integrácia do spoločnosti. 

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

DARCA: Implementačná 

TRVANIE: apríl 2020 – 

MIESTO: ľudia bez domova, 

agentúra Ministerstva 
práce, soc. vecí a rodiny SR

december 2022

Pod Táborom 33/A, Prešov

DARCA: Ústredie práce, 

TRVANIE: november 2016 
soc. vecí a rodiny SR

– október 2023

POSKYTOVANIE TEPLÉHO JEDLA ZDARMA 
SO SPRIEVODNÝMI OPATRENIAMI AKO 
NÁSTROJ RIEŠENIA POTRAVINOVEJ DEPRIVÁCIE

Cieľom 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 požiadanie o teplé jedlo. V roku
bolo celkovo vydaných 21 142 polievok.

MIESTO: ľudia bez domova, 

SUMA: 0,60 €/porcia 
Pod Táborom 33/A, Prešov

       (od 03/20)
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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 zdravom životnom štýle
zdôrazňujúc prevenciu závislostí všetkého druhu.
Distributérmi časopisu sú ľudia bez domova,
dospelí ohrození chudobou, dlhodobo
nezamestnaní, závislí alebo ľudia v núdzi. Kúpou
mesačníka Cesta sa podporuje konkrétny
distributér vo výške polovice príspevku za časopis.
Okrem toho pre distributérov má aj svoj
neodmysliteľný resocializačný prínos. 

rozhovory so zaujímavými
osobnosťami odborného,
duchovného a spoločenského
života;
odborné články z oblasti medicíny,
psychológie, teológie, etiky,
výchovy v rodine, bezdomovectva
a liečby závislých;
duchovné zamyslenia a
kresťanský pohľad na závažné
témy súčasnosti;
aktuality Gréckokatolíckej charity
Prešov a iných charít 

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:

na Slovensku;

MESAČNÍK 
CESTA

charitný časopis o kvalite života

PREŠOV

Aj v čase pandémie sa mi potvrdilo, že predaj Cesty je 
pre mňa existenčná vec. Ide samozrejme o to, že si
dokážem privyrobiť nejaké peniaze. Ale v čase, keď sa

nedalo predávať a ľudia museli ostať doma som si
uvedomil, že predaj Cesty je pre mňa dôležitý aj preto, 

že môžem stretnúť ľudí, a že môžem pomáhať predaju 

a potešiť aj tých, ktorí si chcú časopis Cestu prečítať.
Ďakujem za to.

distributér časopisu Cesta

C
ES

TA

aktuality zo života 

kazuistiky a svedectvá 

informácie z miest, 

katolíckej cirkvi 
na Slovensku 
aj v zahraničí;

prijímateľov;

kde je Cesta distribuovaná.

napriek kritickej situácii počas
pandémie sme udržali predaj, aj
keď sme na niekoľko týždňov
zastavili distribúciu. Distributéri
sa naučili cestu predávať aj v
súčinnosti pandemických a
hygienických požiadaviek;
na začiatku pandémie sme
vyhlásili oficiálnu zbierku na
podporu distributérov, keďže
nemohli predávať a ocitli sa vo
veľmi zlej finančnej situácii.
Finančné prostriedky im boli
poskytnuté v lete;
pandémia ochorenia COVID-19
spôsobila výrazný pokles
predaja Cesty.NÁ
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Sv rámci GKCH

2019     2020

18          17

mimo GKCH

2019     2020

39          61
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Nocľaháreň Effeta    
Útulok Archa

Registrované služby:
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0 vzhľadom k situácii sme museli
riešiť aj izolačné miesta, ak by
sa vyskytla potreba ich využitia.
Vďaka výbornému pracovnému
kolektívu sa nám to podarilo. Aj
naši prijímatelia pochopili, že
opatrenia sa nerobili kvôli tomu,
aby sme ich z vlastnej vôle
chceli obmedzovať, ale robili
sme tak na ochranu ich aj našu;
pravidelne sme sa testovali; 
zvýšila sa intenzita dezinfekcie
dotykových plôch a priestorov.

keďže rok 2020 bol poznačený
pandémiou ochorenia COVID-19,
aktivity, výlety a iné podujatia
sme neuskutočnili;
pokračovali sme s opravou
vnútorných priestorov
pobytových zariadení a s
opravou opláštenia budovy;
podarilo sa nám dokončiť
prípravu kontajnerového bývania
a boli osadené a na inžinierske
siete napojené prvé dva
kontajnery. Do týchto
kontajnerov by sme chceli
umiestniť a pracovať s rodinami,
ktoré prišli o bývanie, no majú
snahu pracovať na svojej situácii
a chcú aj naďalej ostať spolu
ako rodina;
keďže pracujeme s ľuďmi bez
domova, ktorí sú zvyknutí
pohybovať  sa   bez   obmedzení,
museli sme veľmi opatrne
nastaviť nové pravidlá, ktoré by
neboli veľmi obmedzujúce, no
zároveň, aby ochránili ich, ako aj
samotných pracovníkov;

POBYTOVÉ
POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
pobytové služby krízovej intervencie

PREŠOV
Ide o spoločný názov pre celoročné pobytové služby, ktoré sa nachádzajú v
rámci jedného areálu. Vďaka týmto službám môžu ľudia v nepriaznivej
sociálnej a finančnej situácii jednorazovo prenocovať alebo dočasne bývať.
Prijímateľom sa snažíme uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím a podporiť
ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných činností u prijímateľov
rozvíjame pracovné zručnosti s cieľom ich obnovy a následného lepšieho
uplatnenia sa na trhu práce. Aktivity sú vzájomne prepojené aj s
ambulantnými a terénnymi službami. Prijímateľov angažujeme aj v rámci
aktivít v prospech spoločnosti alebo mesta Prešov, kde sídlime.
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NOCĽAHÁREŇ EFFETA
Zariadenie s celoročnou prevádzkou
poskytuje krátkodobé pobyty od roku 2010.
Touto službou sa snažíme o zníženie počtu
ľudí prespávajúcich na ulici. Zároveň je
našou snahou eliminovať riziko zdravotnej
ujmy pre ľudí bez domova. 

ÚTULOK ARCHA

odborné činnosti: sociálne poradenstvo;
pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov; rozvoj pracovných
zručností;
obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas;

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:

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;
iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.

  N
O

E

odborné činnosti: sociálne poradenstvo;
obslužné činnosti: ubytovanie poskytnutím
prístrešia na účel prenocovania;

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
podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené
ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie
užívať.
Poskytované služby:

ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na: prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny;
iné činnosti: duchovná a pastoračná starostlivosť.
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Celoročná pobytová služba poskytuje
dočasný celodenný pobyt a ďalšie služby
od roku 1997. Naším cieľom je zlepšenie
kvality života ľudí bez prístrešia a v núdzi.
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V tomto zariadení ma naučili odpúšťať a milovať svojich
nepriateľov. Sú dni, keď sa cítim veľmi zle, je to mojím

pričinením. Moja minulosť ničí moju budúcnosť. 
Vedúca zariadenia je pre mňa veľkým vzorom. Aj ostatné

zamestnankyne na nás pozerajú s veľkou láskou. Učia nás 

k novému, slušnému životu, k samostatnosti. 
Cítim sa tu bezpečne.

Celoročnú pobytovú službu pre ženy
poskytujeme od roku 2011. Vytvorením
dočasného domova sa snažíme prijímateľky
plnohodnotne začleniť do spoločnosti.
Prostredníctvom rozmanitých činností im
pomáhame osvojovať si pracovné návyky,
rozvíjať individuálne zručnosti, získať
vzdelanie, a taktiež inšpirovať a viesť ich k
samostatnému a nezávislému životu. V
rámci našich aktivít pravidelne pripravujeme
alebo sa zapájame do rôznych kultúrnych,
športových a duchovných podujatí, aj vďaka
ktorým prijímateľky napredujú. Aktivity
prepájame aj so Sociálnym centrom Svidník.

 DOM SV. FAUSTÍNYDOM SV. FAUSTÍNY (DsF) 
domov na polceste pre ženy v núdzi
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odborné činnosti: sociálne poradenstvo; pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
rozvoj pracovných zručností;
obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas;
utváranie podmienok na: prípravu stravy,
vykonávanie základnej osobnej hygieny; pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
ďalšie činnosti: záujmová činnosť
iné činnosti: konzultácie/stretnutia so psychológom
v zariadení; duchovná a pastoračná starostlivosť. 

DOMOV NA POLCESTE podľa § 27 zákona č. 448/2008
o soc. službách v platnom znení so zameraním na
dospelé ženy, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie z
dôvodov uvedených v znení zákona.
Poskytované služby:

Jana, prijímateľka Domu sv. Faustíny
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7. januára sme sa spoločne zabavili na
fašiangovom karnevale;
zapojili sme sa do modlitieb za obete
obchodovania s ľuďmi pri liturgickej
spomienke sv. Bakhity;
v rámci projektu „Daruj rúško“ sme ušili
300 rúšok;
27. marca sme sa pomodlili krížovú cestu
za ukončenie pandémie pod krížom pri
Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku;
v mesiaci jún sme sa spolu s
prijímateľkami zúčastnili odborného kurzu
Finančná gramotnosť a Rozvoj
podnikavosti cez agentúru Proventus;
zapojili sme sa do 11. ročníka Zbierky
školských pomôcok. Dotáciu mesta
Svidník sme použili na ušitie vrecúšok     
 pre prvákov v celom meste Svidník;
v auguste sme pre prijímateľky
zorganizovali aktivitu „Charita hľadá
talent“; 
prijímateľky a pracovníčky DsF sa
začiatkom septembra zúčastnili
Dukelského behu mieru vo Svidníku;
v rámci Tesco zbierky sme vyzbierali 343 kg
trvanlivých potravín v hodnote 476 €;
v decembri sme rok ukončili štedrou
večerou a posedením s prijímateľkami;
zrealizovali sme výstavbu malej kaplnky,
kde bude inštalovaný obraz sv. sestry
Faustíny;

v 1. vlne pandémie COVID-19 sme mali
zatvorené zariadenie, prijímateľky z Domu
sv. Faustíny nevychádzali, chránili sme
seba aj ostatných. Boli sme však
nápomocní a prijímateľky ušili množstvo
rúšok pre iné zariadenia GKCH. Prijímateľky
sa zomkli a vytvorili rodinné spoločenstvo,
boli si nápomocné;
v 2. vlne pandémie dve pracovníčky
prekonali ochorenie COVID-19, následne aj
7 prijímateliek. Postupovali sme podľa
krízového plánu, jedno poschodie bolo
vyhradené len pre prijímateľky s ochorením
COVID-19, ostatné prijímateľky boli
umiestnené na čas karantény v
spoločenskej miestnosti. Bolo to veľmi
náročné obdobie nielen pre prijímateľky, ale
aj pre pracovníčky, ktoré museli vo zvýšenej
miere dodržiavať opatrenia; 
uvedomili sme si, ako je potrebné mať
vytvorený svoj priestor pre existenciu, aká je
dôležitá duchovná pomoc, navštevovanie
chrámu a pristupovanie k sviatostiam. Tiež
si každý uvedomil, že stratiť kontakt s
priateľmi, blízkymi, kamarátmi, známymi
bola a je skúška, ktorou nie každý prešiel              
bez problémov.
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PREŠOV
Pobytovú formu služby poskytujeme od roku 2001        
s viacerými zmenami registrácie. Službou sa
snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v
abstinencii pre mužov závislých od alkoholu, drog
alebo iných nelátkových závislostí. Klienti
prichádzajú k nám na základe ich dobrovoľného
rozhodnutia, po zvládnutí liečby, odporúčaní
kurátora sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately pre dospelých a odporúčaní lekára. Proces
resocializácie je rozdelený do 5 fáz s dĺžkou
trvania podľa individuálneho napredovania klienta.
Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne
osvojili samostatné a zodpovedné rozhodovanie,
pracovné zručnosti a osobne napredovali. Rovnako
vytvárame podmienky na možnosti štúdia. 

zúčastnili sme sa jednodňových terénnych
aktivít v okolí Prešova a v letnom období aj
viacdňových terénnych aktivít: júl – Domaša,
august – Slánske vrchy;
došlo k výmene kotlov na TÚV a ÚK v kotolni
DoN a k výmene kanalizačnej a dažďovej
prípojky;
svojpomocne sme dokončili stavebné práce
hrubej prístavby a nadstavby pneuservisu a
drobného servisu;
kvôli pandémii sa obmedzil pohyb v zariadení a
došlo aj k obmedzeniu realizovania športových a
iných aktivít, nerealizovali sme terénnu aktivitu -
splav rieky Hron. 

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 hráčstva. Centrum
vykonáva opatrenia pobytovou formou. 
Resocializačný program sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, psychologickej pomoci a
starostlivosti; individuálnou a skupinovou sociálnou prácou; špecializovaným sociálnym poradenstvom;
nácvikom sociálnych a pracovných zručností; skupinovou terénnou aktivitou; relaxačnými technikami; rodinným
poradenstvom. 

 DOMOV NÁDEJEDOMOV NÁDEJE (DoN) 
Centrum pre deti a rodiny s výkonom 
resocializačného programu pre závislých mužov
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Michal, patologický hráč a narkoman, klient DoN

každý štvrtok od 16:00 – 18:00 hod.
v priestoroch DoN (Jarková 79, Prešov)

Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu je
doplnkovou službou, ktorá pri Domove nádeje
funguje 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
abstinentského spôsobu života. 
Stretnutia Klubu Kahan:

KLUB KAHAN

PRÁČOVŇA
poskytnuté služby

INTERNÉ
2019 - 2020

636 - 799

EXTERNÉ
2019 - 2020

496 - 331

AUTOUMYVÁREŇ
poskytnuté služby

INTERNÉ
2019 - 2020

 204 - 34

EXTERNÉ
2019 - 2020
1 162 - 953

PNEUSERVIS 
A DROBNÝ SERVIS

poskytnuté služby

INTERNÉ
2019 - 2020

32 - 42

EXTERNÉ
2019 - 2020

335 - 217

NÁCVIK PRACOVNÝCH
ZRUČNOSTÍ
Predstavuje osvojenie pracovných návykov a
zručností klienta pri vykonávaní pracovných aktivít
pod odborným vedením zamestnanca. Zámerom
pracovných aktivít je dosiahnutie schopnosti klienta
byť zodpovedným za 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. 

PRÁČOVŇA – od r. 2004;
AUTOUMYVÁREŇ – od r. 2004;
PNEUSERVIS A DROBNÝ
SERVIS ÁUT – od r. 2013, 

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

v roku 2015 pneuservis
rozšírený o drobný servis.

Príchod na Jarkovú do DoN považujem 
za svoje najlepšie rozhodnutie za posledných 10 rokov. 

Vzťahy v rodine sa zlepšili o 100 %. 
Spoznal som sám seba a znova som sa začal mať rád.

Zlepšil sa mi fyzický aj psychický stav. 
Za 14 mesiacov som schudol 40 kg, 

prestal som brať lieky a zrazu som zdravý 
a už trojnásobný darca krvi. 

Vrátil som sa k svojim koníčkom 
a športovým aktivitám.
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NÁKUP REHABILITAČNÝCH
A DIDAKTICKÝCH POMÔCOK
PRE SLUŽBU VČASNEJ INTERVENCIE
V DOME SV. ANNY
Nákup rehabilitačných a didaktických
pomôcok pre 17 zdravotne
znevýchodnených detí.

NÁKUP ZDRAVOTNÍCKEHO
A DEZINFEKČNÉHO MATERIÁLU
Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. 

NÁKUP ZDRAVOTNÍCKEHO
A DEZINFEKČNÉHO MATERIÁLU
PROTI COVID-19 – I.
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho
a dezinfekčného materiálu pre zariadenia,
zamestnancov a klientov GKCH. 

NÁKUP ZDRAVOTNÍCKEHO 
A DEZINFEKČNÉHO MATERIÁLU
PROTI COVID-19 – II.
Zakúpenie nevyhnutného zdravotníckeho
a dezinfekčného materiálu pre zariadenia,
zamestnancov a klientov GKCH. 

CHARIŤÁCI PROTI COVID-19
Zakúpenie nevyhnutného materiálno-
technického, zdravotníckeho a
dezinfekčného materiálu pre zariadenia,
zamestnancov a klientov GKCH.

DARCA: Nadácia VEOLIA
TRVANIE: apríl – máj 2020
MIESTO: Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
SUMA: 1 000 EUR

DARCA: Nadácia Tatrabanky
TRVANIE: marec – december 2020
MIESTO: prevádzky GKCH
SUMA: 1 000 EUR

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: máj – júl 2020
MIESTO: prevádzky GKCH
SUMA: 800 EUR

a rodiny SR, humanitárna pomoc

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: august – december 2020
MIESTO: prevádzky GKCH
SUMA: 5 070 EUR

a rodiny SR, humanitárna pomoc

DARCA: Nadácia EPH
TRVANIE: júl – november 2020
MIESTO: Centrum pre deti a rodiny, 

SUMA: 3 000 EUR
Domov nádeje, Prešov

PROJEKTY
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DOTÁCIA PODĽA §11A NV SR
Č. 103/2020 Z. Z. V ZNENÍ NV SR
Č. 271/2020 Z. Z.
Odmeny pre zamestnancov v prvej línii
počas 1. vlny pandémie.

PODLAHY – II. ETAPA
Výmena nevyhovujúcej podlahy v 7 izbách
klientov a jednej kancelárie
zamestnancov.

DOTÁCIA PODĽA §4 ODS. 3 NV SR
Č. 103/2020 Z. Z. V ZNENÍ NV SR
Č. 301/2020 Z. Z.
Nákup výživových doplnkov pre
prijímateľov a zamestnancov sociálnych
služieb najmä vitamínu D3.

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: marec – jún 2020
MIESTO: zamestnanci GKCH
SUMA: 9 640 EUR

a rodiny SR

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: apríl – december 2020
MIESTO: Centrum pre deti a rodiny,
Domov nádeje, Prešov
SUMA: 7 660 EUR

a rodiny SR

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: marec – jún 2020
MIESTO: zamestnanci GKCH
SUMA: 41 378 EUR

a rodiny SR

ODDELENÉ UBYTOVANIE PRE
RODINY S DIEŤAŤOM V ÚTULKU
ARCHA – II. ETAPA
Vybudovanie oddeleného kontajnerového
ubytovania pre jednotlivcov a oddelené
pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcom
s dieťaťom – prípravná, stavebná časť.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
TRVANIE: júl – október 2020
MIESTO: Útulok Archa, Pod Táborom 33,
Prešov
SUMA: 5 000 EUR

REKONŠTRUKCIA FASÁDY –              
 II. ETAPA
Rekonštrukcia fasády na budove
Pobytových sociálnych služieb Pod
Táborom, Prešov.

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: apríl – december 2020
MIESTO: Pobytové sociálne služby, 

SUMA: 10 000 EUR

a rodiny SR

Pod Táborom 33, Prešov
29
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SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB GKCH
Obmedzenie    a odstránenie negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický
alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej
fyzickej osoby z dôvodu ohrozenia
drogových a iných závislostí. 

CESTA – POULIČNÝ MESAČNÍK,
SPOLOČNÝ PROJEKT CHARÍT NA
SLOVENSKU, PERIODICKÁ TLAČ
Finančná podpora edičnej činnosti – tlače
pouličného mesačníka Cesta, podpora
rozšírenia distribučných miest v rámci
celého Slovenska, udržateľnosť časopisu,
zachovanie kvality a personálne
stabilizovanie redakcie. 

DARCA: Implementačná agentúra
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR
TRVANIE: júl 2018 – jún 2022
MIESTO: Centrum pre deti a rodiny, 

SUMA: 159 300,16 EUR
Domov nádeje, Prešov

PODPORA EDIČNEJ ČINNOSTI
Podpora a stabilizácia redakčného tímu. 

DARCA: Ministerstvo práce, soc. vecí 

TRVANIE: apríl – december 2020
MIESTO: Redakcia časopisu Cesta, 

SUMA: 18 900 EUR

a rodiny SR

Pod Táborom 33, Prešov

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
TRVANIE: január – december 2020
MIESTO: Redakcia časopisu Cesta, 

SUMA: 5 000 EUR
Pod Táborom 33, Prešov

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
Nákup nových počítačov potrebných na
školenia a výuku pre ženy, ktoré sa ocitli v
ťažkej životnej situácii. 

DARCA: Asociácia poskytovateľov
sociálnych služieb v SR, o. z.
TRVANIE: august – október 2020
MIESTO: Dom sv. Faustíny, Svidník
SUMA:  3 000 EUR

PROJEKTY CEZ ÚRAD PRÁCE
V  roku 2020 sme prostredníctvom
príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí
a  rodiny   SR vytvorili pracovné príležitosti
pre 19 uchádzačov o zamestnanie. GKCH
aktívne spolupracuje s úradmi práce v
mestách Bardejov/Svidník, Humenné,
Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad
Topľou.

ČINNOSŤ CELKOVÁ HODNOTA

Pracuj, zmeň svoj život

aktivačná činnosť

dobrovoľnícka služba

pracovný asistent
chránené pracovisko,
dielňa

Celkový súčet

3
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VIANOČNÉ BALÍČKY PRE KLIENTOV
A ZAMESTNANCOV GKCH
Spríjemnenie Vianoc darčekovými
balíčkami našim prijímateľom sociálnych
služieb v zariadeniach a deťom v núdzi,
ktoré sú v databáze špecializovaného
sociálneho poradenstva.
Zamestnanci firmy sa rozhodli podporiť
nielen rodiny v núdzi, ale aj zamestnancom
GKCH vyjadriť podporu za celoročnú službu
počas pandémie formou sladkého balíčka.
Podporujú nás aj počas roka na základe
konkrétnych potrieb klientov a ich možností,
napr. monitory k počítačom, notebooky,
detský kočiar, rýchlovarná kanvica a pod.

DARCA: dm drogerie markt (cez Slovenskú katolícku charitu)
TRVANIE: máj – december 2020
MIESTO: Prešovská archieparchia
SUMA:  9 rodín získalo po 32 poukazov na plienkovú pomoc v predajniach dm v mestách: 
Vranov nad Topľou, Humenné, Prešov, Košice, Svidník, Michalovce a Bardejov

DARCA: Firma AT&T Network Slovakia
Bratislava, Lenka Bašnáková
TRVANIE: december 2020
MIESTO: Prešov, Humenné, Stará
Ľubovňa, Svidník
SUMA:  230 vianočných balíčkov 
pre prijímateľov sociálnej služby – potraviny,
drogéria, oblečenie, hračky, knihy, športové
vybavenie...)

POMÔŽME DEŤOM
Pomoc rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii formou poskytnutia
kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky „babylove“ vo vybraných
predajniach. Vďaka tomuto projektu sa viac prehĺbila komunikácia s farnosťami.

SLÁVNOSTNÉ JEDLO PRE ĽUDÍ
V NÚDZI
Zabezpečenie kompletného vianočného jedla aj s
darčekom pre ľudí v núdzi v čase pandémie cez
cateringovú spoločnosť z Bratislavy. 

DARCA: dm drogerie markt (cez SKCH)
TRVANIE: december 2020
MIESTO: Prešov, Svidník
SUMA:  130 porcií jedla pre prijímateľov 
soc. služby v zariadeniach a 50 porcií 
pre členov 9-tich mnohodetných rodín

https://tech.sme.sk/c/6424321/ako-napisat-velke-o-a-ine-zriedkave-pismena.html


DARCA/OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo
vnútra SR
PARTNER: Slovenská katolícka charita
TRVANIE: október 2018 – 

MIESTO: Prešov, Svidník
SUMA:  746 760 EUR (spoločne s SKCH)

september 2022
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dôvodu pokračovania vyšetrovania
prípadov Národnou jednotkou boja proti
nelegálnej migrácii Ministerstva vnútra
SR. Obetiam poskytujeme sociálne a
právne poradenstvo, psychologickú a
materiálnu pomoc, sprostredkovanie
zdravotníckej starostlivosti a následne
zabezpečenie vhodného špecializovaného
zariadenia.
V mesiaci február sme sa pridali k
celosvetovej modlitebnej iniciatíve za
obete obchodovania s ľuďmi na sviatok
sv. Bakhity - 8. február. Sväté liturgie a
modlitby na tento úmysel prebiehali v
mestách Prešov, Svidník, Humenné a vo
farských charitách Brusnica a Okružná.
Preventívne besedy boli z dôvodu
pandemickej situácie         na školách i v
azylovom zariadení Humenné
pozastavené.

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.

POSKYTOVANIE ODBORNEJ 
POMOCI A PODPORY OBETIAM
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI (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.

FORMA POMOCI: 

V tomto roku sme mali cez Program v
starostlivosti 8 obetí, z toho 6 žien a 2
mužov. Jedna žena odišla z vlastného
rozhodnutia z chráneného ubytovania, a
tým bola vyradená z Programu. Ostatní sú
naďalej v Programe vo fáze  reintegrácie  z

 O
BE

Ť
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PRIAMA MATERIÁLNA
A POTRAVINOVÁ POMOC 
ĽUĎOM     V NÚDZI
Cieľom projektu bolo cez sociálnych
pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne
identifikovať rodiny a jednotlivcov, ktorí
potrebujú pomoc. Následne sme im po
schválení žiadosti pomohli odsúhlasením
konkrétnej 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 32 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: Nadácia EPH Bratislava
TRVANIE: marec – november 2020
MIESTO: Prešovská archieparchia/

SUMA:  11 000 EUR 
Prešovský samosprávny kraj

TERAZ EŠTE BLIŽŠIE PRI ČLOVEKU
Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť
pocit bezpečia a znížiť ohrozenie seniorov
v domácnostiach cez zabezpečenie
nákupov potravín, drogérie, prípadne
liekov. Naviac sme ponúkli možnosť
telefonického rozhovoru s kňazom alebo
so psychologičkou. V prípade potreby
mali dobrovoľníci k dispozícii aj ochranné
rúška vyrobené svojpomocne
prijímateľkami Domu sv. Faustíny vo
Svidníku. Zo zdrojov projektu sme mohli
zakúpiť dezinfekčné a ochranné
prostriedky ako sú rukavice, teplomery,
dezinfekčné gély a roztoky.                                 
Zároveň sme získali aj nových
dobrovoľníkov, ktorí sú otvorení pre ďalšiu
spoluprácu    pri nových aktivitách.

DARCA: Nadácia Henkel Bratislava
TRVANIE: máj – september 2020
MIESTO: Prešovský samosprávny kraj
SUMA:  300 EUR

eš te  b l i ž š ie  p r i  č l o vek u
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Umožniť veriacim zapojiť sa do charitnej
činnosti a v spojení s Cirkvou naplniť
Ježišovu výzvu slúžiť chudobným;
Byť prospešným pre spoločnosť
pomocou ľuďom na jej okraji a
budovaním spravodlivosti a sociálnej
súdržnosti;
Budovať kapacity Slovenskej katolíckej
charity (zahŕňa sekretariát  a diecézne
charity) pre službu chudobným
paralelne a nezávisle od financovania z
verejných zdrojov.

BUDOVANIE KAPACÍT NA PODPORU
CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI 
VO FARNOSTIACH A KOMUNITÁCH
Tri hlavné zámery projektu:

1.

2.

3.

Počas trvania projektu sa v spolupráci s
farnosťami podarilo z plánovaných 10 založiť
len 4 nové farské charity a to: Prešov –
Sekčov, Milpoš, Prešov – Sídlisko 3 a
Brusnica. Taktiež sa podarilo podpísať 6
zmlúv o spolupráci: so ZKSM, Prešovským
dobrovoľníckym centrom s Gréckokatolíckou
rómskou misiou Malcov, Čičava, Čirč a
Sigord, ktoré rozvíjajú charitatívnu činnosť na
území viacerých farností. Zúčastnili sme sa
vzdelávacích a koordinačných stretnutí na
úrovni SKCH a zorganizovali sme stretnutie
vedení farských charít v Prešove. 

Na koncoročnom hodnotiacom stretnutí
bola za svoju činnosť ocenená Farská
charita Milpoš. Blahoželáme.

G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v
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Prečo? Lebo nás to spája,

pretože každý potrebuje

niekam patriť. 

Služba a chcieť slúžiť 

je znakom 

zrelého kresťana.
 

Ivana, dobrovoľníčka 

FCH Prešov – Sídlisko 3

DARCA: Renovabis Freising Nemecko 

TRVANIE: december 2019 

MIESTO: Prešovská archieparchia
SUMA:  10 483,28 EUR

(cez Slovenskú katolícku charitu)

– január 2021
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FARSKÉ CHARITY
zveľadenie životného prostredia, napr.

brigádami v Oáze pokoja pri rozhľadni 

brigádami v rámci Národného týždňa charity
(FCH Brusnica, FCH Milpoš a FCH Okružná);

povznesenie spoločenského života, napr. 
zorganizovaním Plesu rodín vo farnosti 

výrobou a predajom náhrobných vencov 60-tim
zosnulým k Pamiatke zosnulých 

skrášlenie sakrálneho prostredia a duchovné
aktivity, napr. 

službou pre miestny chrám - upratovanie,
inštalácia nových jasličiek a vianočnej výzdoby
ap. (FCH Okružná),
modlitbami za obete obchodovania s ľuďmi pri
liturgickej spomienke na sv. Bakhitu 

organizovaním biblických stretnutí vo farnosti,
skúšok a vystupovaním spevokolu, pomazaním
chorých pre 35 ľudí 

rozvoj solidarity s núdznymi, napr. 

zapojením sa do rôznych zbierok - šatstva,
trvanlivých potravín a drogérie, školských potrieb,
posteľnej bielizne, nábytku, hračiek, sladkostí na
sv. Mikuláša, potrieb do domácnosti, pre potreby
obyvateľov bytovky na Mukačevskej ulici v
Prešove po explózii plynu 

pomocou ľuďom v núdzi a tým, ktorí sa z dôvodu
pandémie ocitli v karanténe - zabezpečením
nákupu (FCH Prešov - Sekčov, FCH Prešov -
Sídlisko 3), poskytnutím tel. rozhovoru s klientmi
v zmysle vypočutia ich potrieb  a prežívania 

Farské charity GKCH sa svojimi aktivitami v  roku 2020
zamerali na:

(FCH Okružná),

(FCH Okružná),

(FCH Milpoš);

(FCH Brusnica),

(FCH Okružná);

pravidelným rozdeľovaním pečiva zo
spolupracujúcej pekárne rodinám v núdzi 
(FCH Milpoš, Prešov - Sekčov, FCH Prešov -
Sídlisko 3) - od októbra 2020 celkovo 26
rodinám,

(v rámci všetkých farských charít),

(FCH Prešov - Sekčov).

V mojom živote som mala
aj ťažké obdobia, kedy sa

našli ľudia ochotní mi
pomôcť. Preto by som

chcela takúto službu lásky
posunúť ďalej. 

 
 

Monika, 

dobrovoľníčka FCH Milpoš

Farská charita je v zmysle kán. 573. § 1 CCEO
pastoračný orgán farnosti pre dobro veriacich.
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
kritickým životným situáciám zameraním sa
na prevenciu novodobej chudoby. 

FCH PREŠOV - SÍDLISKO 3
FCH BRUSNICA 

21. február 2020
 

FCH PREŠOV - SEKČOV
20. december 2019

 

FCH OKRUŽNÁ
1. máj 2018
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FCH MILPOŠ
4. marec 2020
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Som dobrovoľníčka, lebo je to 

pre mňa efektívne využitie času 

a energie s cieľom aspoň trochu zmierniť
utrpenie v tomto modernom svete. 

Ako Matka Tereza povedala, veľa ľudí
zomiera na svete pre kúsok chleba, 

ale oveľa viac ich zomiera 

od túžby po troche lásky.

Marianna, dobrovoľníčka GKCH

Dobrovoľnícku činnosť ako doplnkovú
službu GKCH vykonáva dobrovoľník na
základe svojho slobodného rozhodnutia, bez
nároku na odmenu, založenú na jeho
schopnostiach, zručnostiach alebo
vedomostiach. Je to možnosť ako venovať
svoj čas, schopnosti a 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. 

DOBROVOĽNÍCTVO

Rok 2020 bol pre každého z nás trochu
iným rokom. Avšak milo nás prekvapili
naši dobrovoľníci svojím prístupom v

tejto náročnej dobe. Tešil nás ich
záujem, ochota pomôcť. S mnohými sme
si vytvorili krajšie, úprimnejšie vzťahy.

 

Janka, asistentka koordinátorky FCH
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I fyzické osoby

2019       2020

32            59
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Y odpracované 
dobrovoľníkmi

2019       2020

511         655

študentom SOŠ podnikania v Prešove
sme odprezentovali dobrovoľnícku
činnosť v rámci GKCH;
zapojili sme sa do Národného týždňa
charity 2020 brigádou v parku Nižná
Šebastová v Prešove. Brigáda bola
spojená s piknikom v záhrade;
viacerými aktivitami sme sa zapojili           
aj do Týždňa dobrovoľníctva (Ekodielňa
– výroba kozubových podpaľačov,
výroba pozdravov, ochranných rúšok, iné
ručné práce a úprava okolia zariadenia
Pod Táborom v Prešove, aktivita „Daruj
svetlo“ – výroba lampášikov s vloženým
posolstvom a následné rozdávanie              
v uliciach mesta Prešov);
medzi ďalšie aktivity dobrovoľníkov
GKCH v roku 2020 patrili: distribúcia
nepredajných kusov časopisu Cesta        
do poštových schránok, kaderníctiev,
čakární a iných zariadení; pomoc               
v administratíve a pri zbierkach                   
v chrámoch; donáška jedla osamelým
seniorom; pomoc pri Tesco
potravinových zbierkach; pomoc pri
sťahovaní zdravotne znevýhodneným
manželom s balením a upratovaním.
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Program supervízie je súčasťou strategických
dokumentov zabezpečujúcich v organizácii premyslený
podporný subsystém starostlivosti o zamestnancov       
na úrovni vzdelávania. Jej cieľom je zabezpečiť pohľad
nezávislého odborníka a profesionalizácia organizácií
zriadených GKCH. Supervízia sa snaží aj o udržanie
rovnováhy, minimalizovanie napätia a posilňovanie
vnútornej motivácie a stratégií zvládania záťaže.
Skupinová forma supervízie je prostredníctvom
preventívnych opatrení zameraná na individuálne
pohľady na udalosti, krízy, opatrenia, reakcie a
intervencie. Jednotlivé udalosti sa vidia ako dôležité,
iné ako ohrozujúce, posilňuje sa snaha o zvažovanie
všetkých obvyklých možností a sledovanie alternatív s
cieľom tímovej spolupráce s hľadaním riešení.
Pozitívne možno hodnotiť uvedomovanie si súvislosti
profesionálneho výkonu so svojím osobným životom a
supervíziou – terapiou výkonu práce a terapiou
samotnou. Od roku 2013 je externou supervízorkou
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. 

SUPERVÍZIA

V roku 2020 sme pokračovali v
systematickej ochrane životného
prostredia v našich zariadeniach.
Program ochrany životného prostredia
zamestnancami a klientmi GKCH sme
zabezpečili v plnom rozsahu. Dôležitou
novinkou bolo popri doterajšiemu
separovaniu plastov, papiera, kovov,
skla aj separovanie viacvrstvových
kovových materiálov (známych pod
skratkou VKM).   Je   to   okrem     iného

hlavne separácia a vývoz obalov
známych ako tetrapaky, ktorých
používanie je značne rozšírené.
V zariadeniach boli klienti poučení o
tomto rozšírenom triedení a sú na
separovaný odpad pripravené osobitné
nádoby. Edukáciou klientov sme
zabezpečili ich šetrnejší prístup ku sebe
samému, k inventáru izieb ako aj k
svojmu okoliu.

PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ PRAX
Odbornú prax u nás absolvovala študentka Vyššej odbornej školy Caritas Olomouc od 5.
do 28. októbra 2020. Primárne bola pridelená do pobytových a ambulantných služieb pre
ľudí bez domova na ulici Pod Táborom v Prešove. Prax ukončila predčasne, keďže
zariadenie sa uzatvorilo do karantény kvôli pozitívnym prijímateľom na COVID-19.
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Nepriaznivá epidemiologická situácia nám nedovolila, aby sme verejnosti
sprístupnili naše zariadenia alebo usporiadali spoločné aktivity na námestiach
tak, ako tomu bolo po minulé roky v rámci tohto týždňa. Charita sa však
rozhodla, že naplno využije online priestor. Podujatie bolo celoslovensky
zahájené nedeľnou sv. omšou (31. mája) o 16:00 hod. z Kostola Povýšenia sv.
Kríža v Petržalke. Jej priamy prenos bolo možné sledovať na FB stránke SKCH. 

Od pondelka 1. júna do piatka 5.  júna spoločný program pokračoval 5
diskusiami na zaujímavé témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Verejnosť ich
mohla sledovať prostredníctvom FB stránky alebo webu SKCH. Cez príbehy
a rozprávanie „lokálnych hrdinov“ – jej zamestnancov, dobrovoľníkov i
prijímateľov pomoci boli priblížené ciele charity i spôsoby pomoci širokej
škále núdznych. Diskusie (2. júna) sa zúčastnil aj Ing. Eduard Malatinec,
zástupca riaditeľa GKCH. Ako dlhoročný pracovník charity rozprával o tom,
ako GKCH rieši otázku pomoci ľuďom v hmotnej alebo inej núdzi –
nezamestnaným či trpiacim závislosťami.

V rámci sprievodných aktivít naši dobrovoľníci v stredu 3. júna skrášlili
verejné priestranstvo v meste Prešov. Spolu so zamestnancami Domova
nádeje v Prešove a bývalým klientom zariadenia sme vo štvrtok 4. júna
pripravili živý prenos na FB stránke GKCH, počas ktorého mohla aj
verejnosť klásť hosťom otázky. Týždeň sme zavŕšili v piatok 5. júna svätou
liturgiou v prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa s otcom
Vasilom Kormaníkom. 

Súčasťou podujatia bola aj výzva smerom k verejnosti, aby sa ľudia zapojili
konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych
sieťach pod hashtagom #SrdcomChariťák. Iniciatíva bola reakciou aj na
vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom hrozby COVID-19. Novým
úmyslom podujatia bolo preto i naďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na
tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) sa už po tretíkrát zapojila do
iniciatívy Národný týždeň charity. Celonárodné podujatie opätovne pripravila
Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a
diecéznymi charitami. V dňoch 30. mája až 5. júna bolo ich snahou
predovšetkým prostredníctvom online priestoru upriamiť pozornosť
verejnosti na charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo
všetkých regiónoch Slovenska. Tretím ročníkom boli všetci pozvaní k tomu,
aby sa stali súčasťou spoločenstva Charity. 

SRDCOM CHARIŤÁK

III. ročník Národného týždňa charity

30. máj - 5. jún 2020
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V pomoci sme neboli sami. Pomocnú ruku nám podali viaceré školy, farnosti,
farské charity, papierníctva a firmy. Spoluúčastníkmi zbierky bol aj Úrad
Prešovského samosprávneho kraja a mesto Humenné. Nesmieme zabudnúť ani
na desiatky individuálnych darcov.

Zbierku každoročne koordinuje SKCH v spolupráci s arcidiecéznymi a
diecéznymi charitami. Od 1. júna do 15. septembra mala verejnosť možnosť v
desiatkach zberných miest naprieč celým Slovenskom podarovať školské
pomôcky a elektroniku pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a
krízových zariadení. Finálnych 55 000 darovaných školských pomôcok a
vyzbieraných 7 500 eur prekonali doterajší rekord. 

Už tradičná potravinová zbierka Tesca na jeseň aj v roku 2020 pomohla
ľuďom v núdzi, aby prežili čo najkrajšie vianočné sviatky. Zákazníci mohli
od 19. novembra do 3. decembra darovať trvanlivé potraviny vo všetkých
obchodoch Tesca na Slovensku.  SKCH bola prítomná v 57 predajniach, kde
sa vyzbieralo viac ako 67 ton potravín a drogérie. 

V rámci TESCO potravinovej zbierky v roku 2020 GKCH vyzbierala 3 055,52 kg
tovaru v celkovej hodnote 3 760,35 €. Celkovo sa z jesennej potravinovej zbierky
v rámci GKCH pomohlo 69 rodinám v núdzi. 

Obchodný reťazec Tesco promptne reagoval na vypuknutie koronakrízy
usporiadaním mimoriadnej potravinovej zbierky, ktorá prebiehala od 19.6.2020 až do
konca prázdnin. V dňoch, kedy zbierku podporili naši dobrovoľníci, sa vyzbieral tovar o
celkovej hmotnosti 153 kg. 8 dobrovoľníkov počas 4 dní v HM TESCO Prešov
pomohlo vyzbierať potraviny pre 17 rodín v núdzi a naše pobytové zariadenia. 

ZBIERKY

Zbierka školských pomôcok

TESCO potravinová zbierka

11. ročník Zbierky školských pomôcok bol aj napriek zložitej
situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 úspešný.
V rámci zberných miest GKCH sa celkovo vyzbieralo 6 612
školských pomôcok, ktoré poputovali deťom z 82 rodín.
Vyzbieranými školskými potrebami sme podporili aj 15 ďalších
zariadení, organizácií, farností a škôl. 
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Dôležitou súčasťou činnosti GKCH je
rozvoj spirituality, pastoračná a duchovná
starostlivosť o prijímateľov sociálnych
služieb a zamestnancov. Duchovná
správa GKCH je od augusta 2020 pod
vedením otca Jozefa Gaču. Duchovná
formácia zahŕňa rôzne duchovné aktivity
– katechézy pre prijímateľov 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. 

DUCHOVNÝ PROGRAM
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Všetkých hlboko zasiahla tragická udalosť zo 6. decembra 2019, kedy devastačný výbuch plynu             
v jednom z prešovských bytových domov na Mukačevskej ulici spôsobil nielen materiálne škody,
ale aj straty na životoch. Gréckokatolícka charita Prešov následne vyhlásila finančnú zbierku na
pomoc obyvateľom zo zničenej bytovky. Zbierka prebiehala od 6. decembra 2019 až do polovice
januára 2020. Vyzbierané finančné prostriedky vo výške 4 838 eur sme doplnili o finančný dar
charity na 5 000 eur a následne previedli na transparentný účet mesta Prešov.

Mimoriadna zbierka: výbuch plynu Prešov

N
Á

Š 
RO

K 
20

20

Mimoriadna zbierka: distributéri časopisu Cesta
V rámci 1. vlny pandémie (v mesiacoch marec až máj 2020) bola
na pár týždňov prerušená pouličná distribúcia časopisu Cesta.
Koronakríza zasiahla aj našich distributérov. Verejnosť ich mala
možnosť podporiť vo vyhlásenej finančnej zbierke. Z celkového
výnosu sa 650 € odovzdalo distributérom na zmiernenie následkov
krízovej situácie a zakúpilo sa 70 tašiek pre distributérov Cesty v
rámci celého Slovenska. 

v júli sme sa rozlúčili s o. Vasilom Kormaníkom, ktorý po
piatich rokoch duchovného spravovania GKCH ukončil
túto svoju službu. Vďaka za jeho modlitby, mnohé
vypočutia i cenné rady, duchovné sprevádzanie, ako aj
osobnú angažovanosť pre dobro charity, jej
zamestnancov i ľudí v núdzi;
august 2020 nám priniesol zmenu v rámci duchovnej
správy. Novým duchovným správcom GKCH sa stal otec
Jozef Gača;
na konci kalendárneho roka sa zamestnanci GKCH zišli v
gréckokatolíckom chráme bl. Hieromučeníka P. P.
Gojdiča (Sídlisko 3, Prešov) pri slávení koncoročnej sv.
liturgie. Sv. liturgiu celebroval duchovný správca GKCH
otec Jozef Gača. Za dlhoročnú obetavú prácu v službách
GKCH bola ocenená Valéria Rabatinová (Centrum GKCH,
Prešov). Druhou ocenenou bola Zuzana Straková (ADOS
Charitas), ktorá si aj napriek neľahkej situácii v súvislosti
s pandémiou svoju pozíciu zastávala zodpovedne a
príkladne. Riaditeľ GKCH vyzdvihol aj bezprostrednosť,
pohotovosť a záujem o spoluprácu dobrovoľníkov
Farskej charity Milpoš.
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Demanding but Creative Year 2020
It is how I would characterize this year because although it cost us a lot of strength, it brought us unforgettable
moments that we are going to remember for a long time. This year was marked by the COVID-19 pandemic in the
history of our charity. We can say that it has sufficiently tested our personal determination to remain close to a
person in need, despite all the circumstances. Constant stress and uncertainty about what will happen, staff
shortages due to illness and quarantine in some of our facilities were its essence. It also allowed us to realize and
prove that, as charity workers, we really need each other. 
And so, thanks to the grace of God's hands and mutual support, we can also talk about achievements. One of them
is our Nursing Care Agency in Prešov which throughout the year provided its services to the sick in the homes,
smoothly without any restrictions, in the first line. At the same time, it was able to carry out continuous testing of
employees and clients of the charity according to the requirements arising from the current situation. 
In the services under the homeless camp, we had to set new rules sensitively, which on the one hand would not be
very restrictive, but on the other hand would protect the beneficiaries and the workers. Learning on the job, we had to
deal with isolation sites, but also quarantine beyond our real capabilities. Despite the overall situation, we also carried
out the construction preparation and installation of two new containers for individuals and families in need, but also
continued to insulate the facade of the building. From the point of view of operational stability, we have increased the
service staff. 
In the House of St. Júda Tadeáš, we created conditions for the expansion of the daycare center with the service of a
social services home for the severely disabled with a capacity of 6 places. In the House of St. Anna, for three months,
the life of the recipients was limited to the home environment, so they met with workers and each other only through
video calls. During the first wave of the pandemic, we together with the Special Primary School of St. Anna, were able
to redecorate the premises of the institution, and in the personnel area a new nurse was recruited, who began to
perform nursing duties. 
Especially at the beginning, it helped us a lot that we were recipients of more than 1000 pieces of masks for other
facilities and people without shelter from House of St. Faustína. At the beginning of September, the recipients and
workers took part in the Dukla Run of Peace in Svidník and we managed to increase the capacity of the facility from
17 to 18 places. We also started to address the issue of moving the social center away from the DsF object. 
The Hope Center for children and families had to adapt its operation to the limitations of the pandemic, but even so,
we carried out the replacement of boilers for TÚV and ÚK, central heating, the replacement of sewerage and rain
connections. Thanks to the skill of our employees and clients, we have gradually completed the rough extension and
superstructure of tire service and small-scale service as workplaces for training working skills. Within it, we want to
create a modern space for education and health service ADOS. 
We are very pleased with the formation of four other parish charities, but especially the sincere efforts of spiritual
fathers and laypeople to be useful, which encourages others to this beautiful service for the benefit of the needy.
Thus, the good can spread much better, and that it really spreads, it is testified by the ratings of all parish charities for
the past year. They depict beautiful examples of solidarity and building the common good, thus fulfilling the principles
of the church's social doctrine. More systematic work with volunteers brought success in the form of an increase in
their number, but also activities carried out for our facilities and services. 
The past year has also brought a change in the position of spiritual administrator when after more than five years of
service father PaedDr. Vasil Kormaník left. In this way we thank him very much for his exemplary service and for the
next years we will ask for the abundance of God's graces and strong health. From 1. August, the position of spiritual
administrator of our charity is occupied byMgr. Jozef Gača, whom we wish a lot of strength to this service. After 25
years of service, financial economist Valeria Rabatinova retired, whom we wish a lot of health and joy in the circle of
her loved ones. 
The COVID-19 pandemic in 2020 also confirmed to us that personal human contact cannot be replaced by any
advanced technology. I am grateful to all the staff of our charity for the willingness, effort, and hard work with which
they gave out daily for the benefit of the needy in the past year. Of course, I also thank all our material and financial
donors, as well as those who prayed and made sacrifices for us. May the good Lord make it up to everyone with his
graces and abundant blessings. 
To you, good God, first of all, our thanks for the gift of managing the past year!          
 

                                                             PhDr. Peter Valiček, director of the Greek Catholic Charity in Presov

V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 2 0
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FINANČNÝ PREHĽAD: STAV MAJETKU

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

741 484
 

0
 

741 484
 

0
 

551 608
 

763
 

74 553
 

476 292
 

18 394

727 430
 

0
 

727 430
 

0
 

433 936
 

877
 

90 358
 

342 701
 

17 866

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA z toho: 
  - vlastné imanie
  - nevysporiadaný  výsledok
    hospodárenia z minulého roka
  - súčasný výsledok hospodárenia
CUDZIE ZDROJE KRYTIA z toho:
  - rezervy
  - záväzky
  - bankové pôžičky
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

452 173
 

373 359
 

66 067
 
 
 
 

12 746
 

104 516
 

3 908
 

100 608
 

0
 

622 543

POLOŽKA
(v eurách)

STAV K 
1.1.2020

(v eurách)

STAV K 
31.12.2020

NÁKLADY ROK 2019
(v eurách) VÝNOSY

spotreba materiálu

spotreba energie

opravy a udržiavanie

služby

mzdové náklady

zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie

zákonné sociálne náklady

dane a poplatky

finančné náklady

ostatné náklady

odpisy dlhodobého
nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku

poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

dary

*zahrnuté v položkách dane/poplatky a dary

9 988

192 482
 

60 798
 

31 775
 

54 671
 

866 198
 
 

298 624
 
 

47 642
 

9 625
 

-*
 

32 159 
 
 
 

45 524
 
 
 
 

855
 
 

-

148 745
 

60 838
 

30 729
 

67 791
 

834 643
 
 

287 591
 
 

50 954
 

9 032
 

3 265
 

59 777
 
 

52 119
 
 
 
 

635
 
 

tržby z predaja služieb

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

prevádzková 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

prevádzkové dotácie miest a obcí

Finančný príspevok Mesto Humenné

ostatné 31 521

279 277
 

0
 

41 893
 

9 002
 

156 503
 

11 906
 

 
 

446 707
 

 
 

469 162
 

 
 

1 198
 

46 288 
 

 
 

20 391
 

 
 

25 314
 

 
 

11 969
 

 
 

38 384
 

29 350
 

0
 

ROK 2020
(v eurách)

1 606 119 1 618 865SPOLU 1 649 573

10 837

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
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FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY A VÝNOSY
ROK 2019
(v eurách)

ROK 2020
(v eurách)

SPOLU1 650 341

POLOŽKA
(v eurách)

STAV K 
1.1.2020

(v eurách)

STAV K 
31.12.2020

451 148
 

 439 427
 

12 746
 
 
 
 

- 1025
 

135 947
 

6 882
 

114 516
 

14 549
 

724 391

MAJETOK SPOLU SPOLU1 179 232 1 311 486 1 179 232 1 311 486



FINANČNÝ PREHĽAD: NÁKLADY SLUŽIEB
EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ

NÁKLADY 
ROK 2020

Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas Prešov a Snina

Dom Charitas, Prešov

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, Humenné

Dom sv. Simeona, Sačurov

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 185 658

151 367
 

80 831
 

28 289
 

186 116
 

85 184
 

60 357
 

58 767
 

52 979
 

52 393
 

35 367
 

257 442
 

35 816
 

37 131
 

17 338
 

286 748

140 363
 
-
 

32 806 
 

180 447
 

78 413
 

64 202
 

69 794
 

18 584
 

62 928
 

43 052
 

257 382
 

37 471
 

40 922
 

19 984
 

277,86

-
 
-
 

*13,31
 

751,86 
 

653,44 
 

334,38 
 

387,74
 

412,98 
 

174,80 
 

163,07
 
-
 

*9,53 
 

*10,41
 

*10,17
 

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 15 487

104 569
 

20 373
 

3 887
 

38 648
 

406
 

30 102
 

36 861
 

prepočet klient/mesiac
*prepočet klient/hodina

V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 2 0
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SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY ROK 2019
(v eurách)

ROK 2020
(v eurách)

ĎALŠIE SLUŽBY A PROJEKTY

11 263

122 609
 

27 209
 

4 528
 

41 224
 

243
 

 24 524
 

 48 000
 



JAR

JARNEJ ZBIERKY 2020
ÚČEL POUŽITIA 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
podpora nevyhnutných nákladov súvisiacich
s prevádzkou služieb a zariadení (cestovné
náklady, školenia, telefóny, atď.)
MESAČNÍK CESTA, PREŠOV
úhrada časti nákladov spojených s tlačou
časopisu
POISTENIE, OSTATNÉ NÁKLADY
poistenie majetku, ostatné sociálne náklady
POŠTOVNÉ
úhrada nákladov súvisiacich s poštovným
ADOS CHARITAS SNINA
zaplatenie nájmu ADOS Charitas Snina

20 511

DOMOV NÁDEJE, PREŠOV
dofinancovanie stavby pri DoN, konkrétne
na pokrytie nákladov súvisiacich s nákupom
dreva na krov a realizáciu strechy

FARSKÉ CHARITY
dofinancovanie projektu farských charít

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
úhrada vyšších prevádzkových nákladov 
aj v dôsledku pandémie

Prevedené do nasledujúceho účtovného
obdobia r. 2021

Bardejov
Hrabské
Humenné
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou - Čemerné
Vranov nad Topľou - mesto

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

Banská Bystrica
Bratislava - Trnava
Nitra - Trenčín
Žilina

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Nezaradené

 

874

1 631
 

715
 

810
 

831
 

1 814
 

3 361
 

1 434
 

1 115
 

2 245
 

1 331
 

1 250
 

1 254
 

211

728
 

1 142
 

382
 

1 136

2 463

291

394
 

1 116
 

124
 

519

1 675
 

574
 

430
 

558
 

1 054
 

2 555
 

1 439
 

718
 

1 682
 

1 196
 

1 680
 

1 485
 

15 565
 

2 139

1 925

G r é c k o k a t o l í c k a  c h a r i t a  P r e š o v
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FINANČNÝ PREHĽAD: VÝNOS ZBIEROK NA CHARITU

PROTOPRESBYTERIÁT ROK 2019 ROK 2020
JARJESEŇ JESEŇ

18 665
 

(vrátane výnosov doručených oneskorene)
SPOLU 19 62922 264

SPOLU

SUMA
(v eurách)

SUMA
(v eurách)JESENNEJ ZBIERKY 2020

ÚČEL POUŽITIA 

SPOLU

12 418

2 830

2 422

2 124

717

268

557
 

 910
 

178
 

958

1 136
 

707
 

1 076
 

771
 

1 237
 

2 537
 

1 480
 

940
 

1 959
 

1 174
 

1 369
 

1 397
 

16 741
 

1 857

1 913

20 511

207

683
 

1 316
 

427
 

1 298

1 724
 

872
 

1 070
 

731
 

1 777
 

3 377
 

1 940
 

918
 

1 767
 

1 240
 

2 009
 

2 264
 

20 987
 

15 046*

2 633

38 666

38 666

10 301

5 190

2 760

20 415

*zahrnutý aj výnos z online zbierky a od individuálnych darcov



(prijaté v roku 2020 za rok 2019)

Účel použitia darovaného podielu
zaplatených daní 

DARUJME.SK a LUDIALUDOM.SK

Účel použitia darov členov 
Klubu priateľov GKCH 
a darov prostredníctvom 

NÁKLADY MOTOROVÉ VOZIDLÁ
náklady na opravy a udržiavanie
technických zariadení a
motorových vozidiel, úhrada zálohy
na kúpu nového automobilu

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
uhradili sme prevádzkové náklady v
našich službách (telefón, školenie,
kancelárske potreby

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

SOCIÁLNA VÝPOMOC
pomohli sme ľuďom v ťažkej životnej
situácii

FARSKÉ CHARITY
dofinancovanie projektu farských
charít
DOM SV. JÚDU TADEÁŠA,
HUMENNÉ
úhrada prevádzkových nákladov
DsJT
ADOS CHARITAS SNINA
zaplatenie nájmu ADOS Charitas
Snina

PREVÁDZKOVÉ  A INÉ NÁKLADY
účelovo použité v rámci prevádzky
našich služieb a zariadení - napr.
výnos z predaja charitných poukazov
na podporu ľudí bez domova, v rámci
kampane "Podaj pomoc" na pomoc
rodinám a jednotlivcom v čase
koronakrízy, finančná pomoc ľuďom
po výbuchu plynu v Prešove a na
pokrytie bežných prevádzkových
nákladov v jednotlivých zariadeniach.

(v eurách)
SUMA

V roku 2020 v službách GKCH pracovalo 89 zamestnancov, čo znamená pokles oproti
predchádzajúcemu obdobiu o 3,3 %. Z celkového počtu zamestnancov tvoria 16,9 % ľudia so
zdravotným znevýhodnením, z toho 1 zamestnanec má zdravotné postihnutie nad 70 %.
Priemerná mzda bola v roku 2020 v sume 781,05 EUR, čo je nárast o 23,6 % oproti roku 2019.   

ROK 2020
SPOLU MUŽI ŽENY

Priemerný počet zamestnancov vo FO

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

Počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením 

Počet zamestnancov v pracovnom pomere (k 31.12.) 

Počet prijatých zamestnancov

Počet zamestnancov s ukončeným pracovným
pomerom

Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a
na dohodu o brigádnickej práci študentov

Počet zamestnancov na rodičovskej dovolenke 4

92
 

82
 

13
 
 

96
 

24
 

16
 
 

20
 
 

5

89
 

80
 

15
 
 

91
 

16
 

19
 
 

21
 
 

0

31
 

30
 

5
 
 

30
 

3
 

2
 
 

9
 
 

5

58
 

50
 

10
 
 

61
 

13
 

17
 
 

12
 
 

PERSONÁL

PERSONÁLNE UKAZOVATELE ROK
2019

FINANČNÝ PREHĽAD: DARY A PRÍSPEVKY

(v eurách)
SUMA
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SPOLU 8 760

115

1 415

1 923

5 307 7 901

4 862

6 051

3 203

22 017
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P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa

Gréckokatolícky farský úrad Hažín nad Cirochou 

doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD.

Implementačná agentúra MPSVR SR

CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE
Bratislavská eparchia
Dom sv. Kozmu a Damiána, Prešov
Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného

Gréckokatolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci 
Stará Ľubovňa

Gréckokatolícky farský úrad Humenné 
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Gréckokatolícky farský úrad Sačurov 
Gréckokatolícky farský úrad Sedliská
Gréckokatolícky farský úrad Snina 
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto 
Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča
Katolícka univerzita Ružomberok
Konferencia biskupov Slovenska
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Košická eparchia
Prešovská archieparchia
Rehoľa Františkánov, Prešov
Rímskokatolícky farský úrad Sačurov
Rímskokatolícky farský úrad Svidník
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa
Slovenská katolícka charita a jednotlivé

diecézne a arcidiecézne charity
Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Združenie exallievov don Bosca na Slovensku

ŠTÁTNE A ZDRAVOTNÍCKE INŠTITÚCIE
Centrum právnej pomoci Svidník
Centrum právnej pomoci Humenné
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Centrum psychologicko-poradenských služieb, 

Mgr. Katarína Cimbová, Svidník
ČSOB banka - pobočka Prešov, Hlavná 96 Prešov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Gymnázium Konštantínova, Prešov
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Jednota dôchodcov Sačurov
Komunitní a terénni pracovníci 

pôsobiaci v meste Prešov a okolí
Kúpele Smerdžonka, Červený Kláštor
Lekáreň sv. Kozmu a Damiána, Prešov
Mestská polícia Prešov
Mestský úrad Humenné 
Mestský úrad Prešov
Mestský úrad Snina 
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Mestský úrad Svidník 
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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 Cabov

vzdelávania Prešov 

Mgr. Alena Birčáková, Stará Ľubovňa

Obecný úrad Čirč
Obecný úrad Davidov
Obecný úrad Dlhé Klčovo
Obecný úrad Ďurková
Obecný úrad Haligovce
Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Hromoš
Obecný úrad Chmeľnica
Obecný úrad Jarabina
Obecný úrad Jakubany
Obecný úrad Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamienka (okres Humenné)
Obecný úrad Kamienka (okres Stará Ľubovňa)
Obecný úrad Lackovce
Obecný úrad Litmanová
Obecný úrad Matysová
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Okružná
Obecný úrad Orlov
Obecný úrad Pakostov
Obecný úrad Plaveč
Obecný úrad Plavnica
Obecný úrad Sačurov
Obecný úrad Šambron
Obecný úrad Šarišské Jastrabie
Obecný úrad Veľký Lipník
Obecný úrad Vyšné Ružbachy
Obecný úrad Údol
Obecný úrad Zemplínske Hámre
OLÚP, n. o. Predná Hora
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS 
PhDr. Mária Jancurová, Stará Ľubovňa
Psychiatrická ambulancia MUDr. R. Korba
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta - 

Inštitút edukológie a sociálnej práce
Prešovská univerzita, Bohoslovecká fakulta - 

o. prof. Peter Šturák 
Regionálne centrum hodnotenia sústavného

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov n/Topľou
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné 
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 ambulancia klinickej psychológie – 

Súkromná základná umelecká škola Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Prešov
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
Stredná priemyselná škola, Snina
Stredná priemyselná škola, Svidník
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Svidník
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vranov n/Topľou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Prešov 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Úrad vlády SR, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Základná škola Sačurov
Základná škola Sečovská Polianka
Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU 
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sociálnych služieb v SR

Konferencie biskupov 

TV Logos

NADÁCIE,
OBČIANSKE ZDRUŽENIA
A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Asociácia poskytovateľov

Darujme, o.z.
Depaul Slovensko
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum života
KANET, n. o. 
Komunitné centrum Humenné
Komunitné centrum Tobiáš Prešov
Nadácia EPH
Nadácia Henkel
Nadácia Pontis
Nadácia Tatrabanka
Nadácia Veolia
OZ Podaj ďalej
OLÚP, n. o. Predná Hora
Potravinová banka Slovenska
Prešovské dobrovoľnícke centrum
SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.
Synapsia Prešov
WellGiving, o.z.
Zdravita, o.z.
Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže

MEDIÁLNI PARTNERI
Gréckokatolícky magazín
Ľubovnianska mediálna spoločnosť
Podduklianske novinky
Prešovský Večerník
Rádio Lumen
Slovo
Tlačová kancelária 

Slovenska

TV Lux

FIRMY, JEDNOTLIVCI
4sport
Agentúra Čvíro - Miroslav Vrábeľ
ALD MOBIL SL, s.r.o.
AMBBI, s. r. o.
Anna Pekarčíková
AnimaGraf, s. r. o., Nitra
APL plus s. r. o. Stará Ľubovňa
ATAK, Slovak Sportsdesign
AT&T Global Network Services 
Slovakia, s. r. o. 
Bagetéria Prešov - Hlavná 36

Ekologické služby – Anna Krištanová, s.r.o.

Darčekový raj - Miroslav Šlosár
DIPO - Ing. Ján Dindák
DM drogéria
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
Doprex, s. r. o.
DREVOMAT - Jozef Vasiľ

Ekoprim s.r.o
ELECTRIC, spol. s.r.o.
ENBRA, s. r. o. 
Fecupral, spol. s.r.o. 
FEZAKO, s. r. o. 
Folklórna skupina Olšava

a Sačurovské nevesty
FOMZITT, s. r. o. 
FORDAT, s. r. o. 
GAS - MG, spo. s. r. o. 
GEMOR FASHION s.r.o.
Geodézia O.M., s.r.o.
Harley Davidson Club No. 1 Slovakia
Hilding Anders ČR, a. s. 
Ing. arch. Ján Katuščák
Ing. arch. Viktor Tkáčik
Ing. Ján Dindák, Vranov nad Topľou
Ing. Jozef Derevjanik
Inštitút práce, s.r.o.
IPA Slovakia, s. r. o. 
JOMA Nábytok
J.V.S. service, s. r. o. 
KOMA SLOVAKIA s.r.o.
KOMA MODULAR 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.
Mária Ivančová
MED-ART, spol. s.r.o.
MERK PRO s. r. o. - Karol Proner
Merkury Market
Merkury Market Slovakia s.r.o.
Michal Tomáš Babjak - 

redaktor RTVS
Minerálne vody a.s.
Ovocinárske družstvo Bonum
Pekáreň MANNA , Kapušany - 

Ing. Peter Kačmár
Pekáreň PENAM, a. s. 
Počítače a Programovanie, s.r.o.
Pozemkové spoločenstvo 
urbarialistov Klenov
PRESTAKO, s. r. o. 
Pekáreň PENAM, a. s. 
Počítače a Programovanie, s.r.o.
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Pozemkové spoločenstvo 
urbarialistov Klenov

PRESTAKO, s. r. o. 
RASKO Prešov s. r. o. 
RENOJAVA s.r.o.
RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. 
RNDr. Jozef Voskár
SLOVAKTUAL s. r. o.
Stanislav Ferenc s rod. 
STATIC STUDIO, s.r.o.
STAVPOL s. r. o. 
ŠEVT a. s. Bratislava
TABITA, 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
Združenie vlastníkov pôdy

pozemkové spoločenstvo Havaj
Zenit, v. o. s. - kancelárske potreby
Zuzana Hladká

Ďakujeme aj našim finančným
darcom, bohuznámym, všetkým
darcom 2 % z daní z príjmu 
a všetkým veriacim
gréckokatolíckej farnosti. 
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Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho
poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne
pomáhame zlepšovať životné podmienky
tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy.
Pre zabezpečenie stability našich služieb
sú významné pravidelné dary, vďaka
ktorým sa nám ľahšie plánujú naše
aktivity. Členstvo v Klube priateľov GKCH
je jedným zo spôsobov ako môžete
pomáhať zmysluplne a konkrétne ľuďom     
v núdzi. Spolu podávame pomocnú ruku.

Darcovský účet v ČSOB, a. s. v IBAN: 
SK73 7500 0000 0040 2291 5525 

celotýždenná strava 
pre človeka bez domova

obnovenie pracovných
návykov pre ženy v núdzi

preprava mladého človeka 
so zdravotným znevýhodnením

KLUB PRIATEĽOV

svätá liturgia za členov na Centre GKCH
vo štvrtky o 13:00 hod.

informácie o aktivitách a novinkách
GKCH
poďakovanie formou výrobkov
prijímateľov
možnosť účasti na duchovnej obnove
spoločne s nami
možnosť bezplatného odoberania
mesačníka CESTA

(účasť vítaná)

VÝHODYPODMIENKY ČLENSTVA

prihlásenie do Klubu priateľov GKCH

pravidelná finančná podpora
(telefonicky, e-mailom alebo osobne)

PRE VIAC INFORMÁCIÍ
web: www.gkcharita-po.sk 
kontakt: gkcharita@gkcharita-po.sk, 
 0910 842 599 

5 €

1 0 €

1 5 €
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Foto: Ján Kováč

mailto:gkcharita@gkcharita-po.sk


Hlavná 2, 080 01 Prešov

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

Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa

052 23 88 304
domsvanny@gkcharita-po.sk

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

057 77 56 993
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

057 77 56 993
sc.humenne@gkcharita-po.sk

Centrálna 849, 089 01 Svidník

0901 909 181
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník

054 75 24 093
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

051 77 23 752
ndc.presov@gkcharita-po.sk

CENTRUM GKCH

PhDr. Peter Valiček

DOM SVÄTEJ ANNY
služby pre deti a mladých so znevýhodnením

Bc. Monika Markovičová

DOM SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA
sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí

Mgr. Danka Pavlíková

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
špecializované sociálne poradenstvo

Mgr. Danka Pavlíková

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK
špecializované sociálne poradenstvo

Mgr. Slavomíra Cahajlová

DOM SVÄTEJ FAUSTÍNY
domov na polceste pre ženy v núdzi

PhDr. Helena Paňková

CENTRUM SOC.-PORADENSKÝCH SLUŽIEB
ambulantné a terénne soc. služby krízovej intervencie

Rudolf Bača

KONTAKTY
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Bc. Ľubomír Vozňak

051 77 21 697
utulok@gkcharita-po.sk

Jarková 79, 080 01 Prešov
Ing. Branislav Božek

051 77 23 709 
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Jarková 79, 080 01 Prešov

0901 909 175
klubkahan@gkcharita-po.sk

 

Hlavná 2, 080 01 Prešov

051 75 81 138, 0917 350 270
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk

miesto výkonu: Prešov
Hlavná 4/A, 080 01 Prešov

0910 842 595
ados.presov@gkcharita-po.sk

 

miesto výkonu: Snina
Budovateľská 9, 069 01 Snina

0904 738 534
ados.snina@gkcharita-po.sk

Hlavná 2, 080 01 Prešov

0910 842 034
rajnakova@gkcharita-po.sk

Hlavná 2, 080 01 Prešov

0910 852 336
dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
pobytové sociálne služby krízovej intervencie

DOMOV NÁDEJE
centrum pre deti a rodiny

KLUB KAHAN
klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu

Pavol Benč

REDAKCIA MESAČNÍKA CESTA
charitný časopis

Mgr. Denisa Považanová

ADOS CHARITAS
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Zuzana Straková

Bc. Helena Halaganová

FARSKÉ CHARITY/PROJEKT OBEŤ

Ing. Mária Rajňáková

DOBROVOĽNÍCTVO

Bc. Annamária Gnipová
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