
Sme účelovým zariadením gréckokatolíckej cirkvi
pôsobiacej na území Prešovskej archieparchie od
roku 1991, kedy sme znovuobnovili svoju činnosť. 

KTO SME?

Komu 

pomáhame?

ľuďom bez domova ,
jednotlivcom a rodinám v ťažkej
životnej situácii,
závislým od návykových látok,

obetiam obchodovania s ľuďmi,
duševne chorým,  
ľuďom postihnutým živelnými
pohromami.

chorým v domácnostiach, 
deťom, mladým a dospelým 
so zdravotným postihnutím, 

Poskytovaním sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb

podávame pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť, poznať svoju

dôstojnosť, hodnotu a poslanie. V súčasnosti pôsobíme v 5 mestách Prešovského
samosprávneho kraja (Prešov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa, Snina). Spolu s ďalšími

9 arci/-diecéznymi charitami sme členmi konfederácie Slovenská katolícka charita.

POTRAVINOVÁ ZBIERKA

19. november - 3. december

vo vybraných predajniach TESCO

www.gkcharita-po.sk
@greckokatolickacharitapresov

@caritas_gkchpo

Nájdete nás v týchto 

TESCO predajniach:

HM Prešov       HM Humenné       SM Medzilaborce     

HM Snina         SM Stropkov         SM Stará Ľubovňa



Ako prerozdelíme
vyzbieraný tovar?

NAŠIM ZARIADENIAM:
Pobytové sociálne služby, Prešov;
Domov nádeje - centrum pre deti
a rodiny, Prešov;
Dom sv. Faustíny, Svidník

RODINÁM V NÚDZI:
ktoré prepadli sitom nášho
sociálneho systému;
ktoré kvôli pandémii prišli o prácu;
ktoré zasiahla choroba, úraz jej
člena alebo smrť živiteľa rodiny

Aj im sme 

pomohli 
vďaka Vám

sa veľmi snažia, starajú sa o domácnosť aj o
mamu. Najväčšiu zodpovednosť prevzal na
seba najstarší syn. Cítil, že musí otca nahradiť
a vtedy, možno pod tlakom zodpovednosti,
prišla ďalšia rana. Praskla mu cieva v hlave -
náhla cievna mozgová príhoda (NCMP). Oni sa
z toho raz dostanú, to verím, lebo sa všetci
modlíme, ale teraz je to pre nich veľmi ťažké.
Potrvá ešte nejaký čas pokiaľ sa vybavia všetky
papiere, ktoré sú za potreby a oni musia
nejako žiť. 

Moja sestra je dlhé roky ŤZP, 
tento rok ovdovela a zostala
s  piatimi  deťmi  sama.  Deti 

hodnotne sa zapojiť do normálneho života.
Rodičia, ktorí sa o mňa starali, žiaľ, už zomreli
a keďže nemám súrodencov, zostala som
sama bez pomoci. K mojim diagnózam sa
pridala strata stability a časom som zostala
pripútaná na invalidný vozík. Prešla som
mnohými vyšetreniami, ale doteraz mi
nevedia povedať, prečo sa nemôžem
postaviť na nohy. Pokiaľ nenájdu príčinu a
neurčia mi diagnózu, ja nemôžem požiadať o
invalidný dôchodok. Po zaplatení všetkých
poplatkov a účtov, zakúpení liekov, ktoré
potrebujem, mi na stravu zostane pár eur.

Odmalička  trpím   viacerými
alergiami a chorobami,ktoré
mi  viac  či menej bránia plno-

Aj Vaša podaná ruka má moc dať druhú šancu. 

PODAJTE POMOC
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