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     Veľtrh sociálnych aktivít  

     Prešov, 18. máj 2019 

     Prezentujúce organizácie 
 

 

Organizácia Téma 
Gréckokatolícka charita 

Prešov 

http://gkcharita-po.sk/ 

 

Gréckokatolícka charita Prešov poskytuje odborné služby v 

rámci Prešovského kraja už 27 rokov. Pôsobíme v 6 mestách 

a ročne pomôžeme vyše 2000 klientom. V 9 strediskách 

prostredníctvom takmer 20 rozmanitých druhov služieb 

pomáhame meniť životy chorých, závislých, ľudí bez domova 

a v núdzi, tak deťom ako aj dospelým, so zdravotným 

znevýhodneným i seniorom -  bez ohľadu na rasu, pohlavie, 

vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie. 

Od roku 2017 sme opätovne začali s rozvojom farských 

charít, prvou je Farská charita Okružná. 

Pre ľudí bez domova  

(GkCH Prešov) 

http://gkcharita-po.sk/ 

Ide o celoročné pobytové služby krízovej intervencie 

v Prešove. Nachádzajú sa v rámci jedného areálu. Odborné a 

ostatné činnosti vykonávajú pracovníci tímu s patričnou 

odbornou spôsobilosťou. Poskytované služby sú vzájomne 

prepojené a doplnené ďalšími, ktoré sú možnosťou ako 

dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia a v ťažkých životných 

situáciách.  

Snažíme sa uľahčiť kontakt klientov so sociálnym prostredím 

a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných 

činností sa snažíme u klientov rozvíjať pracovné zručnosti s 

cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu 

práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie vonkajších 

plôch, oprava mestského chodníka a pod.) sú klienti 

nápomocní pre svoje okolie aj mesto Prešov. 

Spišská katolícka charita 

www.caritas.sk 

SpKCH pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej 

diecézy, v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša. Na základe 

hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej 

do stojnosti poma ha ľuďom, ktor   sa nemo z u sami o seba 

postarať, c i uz  je to v do sledku staroby, fyzicke ho alebo 

dus evne ho handicapu alebo nepriaznivy ch socia lnych 

http://gkcharita-po.sk/
http://www.caritas.sk/
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podmienok. Hlavným poslaním je poskytovať všeobecne 

prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek 

obmedzenia. 

Agentúra domácej 

ošetrovateľskej 

starostlivosti Charitas, 

Spišská Nová Ves 

www.caritas.sk 

A S poskytuje komple ne  os etrovateľske  sluz by v doma com 

prostred   pacienta, po prepusten   z hospitaliza cie, dlhodobo 

chory m a zomieraju cim. Tieto služby sú poskytované 

prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier 

na základe spolupráce s praktickým lekárom a odborným 

lekárom, ako aj na základe výberu pacienta. Ošetrovateľská 

starostlivosť je poskytovaná počas pracovných dní, v prípade 

potreby aj počas víkendov a štátnych sviatkov. 

Dom Charitas Sv. Vincenta 

de Paul 

https://caritas.sk/dom-

charitas-sv-vincenta-de-

paul/ 

Staroba je napriek ťažkostiam krásny a požehnaný vek, no je 

umením vedieť ju prežívať. Poskytujeme sociálne služby 

starým, chorým, opusteným a umierajúcim ľuďom. Sociálne 

služby poskytujeme formou celoročného pobytu v zariadení 

pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Spolu s nimi 

hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života. Toto bol 

jeden z hlavných cieľov vytvorenia nášho malokapacitného 

zariadenia s relatívne optimálnym počtom klientov, s 

individuálnou starostlivosťou a vytvorením kvázi rodinného 

spoločenstva. 

Arcidiecézna charita Košice 

https://www.charita-

ke.sk/ 

Arcidiecézna charita Košice poskytuje na viac ako 50 

miestach sociálne, zdravotné a charitatívne služby na území 

košického a prešovského samostatného kraja. Venuje sa 

vzdelávaniu, odbornej činnosti a duchovnej formácii klientov 

i zamestnancov. V súčasnosti poskytuje sociálne služby pre 

seniorov, sociálne služby krízovej intervencie a zdravotné 

služby. 

Charitný dom sv. Alžbety 

https://www.charita-

ke.sk/ 

Charitný dom sv. Alžbety je účelovým zariadením 

Arcidiecéznej charity v Košiciach. Poskytuje  v útulku a 

nocľahárni sociálne služby ľuďom bez domova a snaží o 

opätovné začlenenie prijímateľov sociálnej služby do 

spoločnosti.  

Prostredníctvom sociálneho poradenstva, rozvojom 

pracovných zručností, workshopov, záujmovej činnosti a 

mnohých iných - sa snažíme vrátiť prijímateľov  našich 

sociálnych služieb späť do spoločenského života tak, aby 

neboli závislí na sociálnych službách a vedeli prekonať rôzne 

problémy, do ktorých sa dostanú. 

Centrum sociálnych služieb 

Vita vitalis 

https://www.cssvolgpo.sk/ 

Naše aktivity pri práci s PSS (prijímateľmi sociálnych 

služieb): biblioterapia, reminiscenčná terapia, rela ačné 

posedenia, muzikoterapia, kognitívne pamäťové cvičenia, 

vedomostné kvízy, ako scrabble, krížovky, testy, človeče..., 

športové aktivity: stolný tenis, bicyklovanie, práca so 

špeciálnymi terapeutickými bábikami, vychádzky : do 

prírody, na nákupy, zber prírodného materiálu, grilovačky, 

loptové hry, ergodielne, rehabilitácia: telocvičňa, 

elektroliečba, vodoliečba, masáže. 

 

https://caritas.sk/dom-charitas-sv-vincenta-de-paul/
https://caritas.sk/dom-charitas-sv-vincenta-de-paul/
https://caritas.sk/dom-charitas-sv-vincenta-de-paul/
https://www.charita-ke.sk/
https://www.charita-ke.sk/
https://www.charita-ke.sk/
https://www.charita-ke.sk/
https://www.cssvolgpo.sk/
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Centrum sociálnych služieb 

"Slnečný dom" 

 

http://www.css-

slnecnydom-po.sk/wp/ 

Hlavnou prioritou CSS Slnečný dom je prehlbovanie 

multifunkčnosti centra ako jeho základnej charakteristickej 

črty a zároveň pôsobenie centra na komunitu a región. Naša 

činnosť smeruje k skvalitneniu poskytovania sociálnych 

služieb a k spokojnosti klientov. Usilujeme sa im 

sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú 

sebarealizáciu s využívaním rôznych foriem ich aktivizácie 

smerujúcich k ich osobnému rozvoju. Centrum sociálnych 

služieb Slnečný dom pri poskytovaní sociálnych služieb 

uprednostňuje postoj transparentnosti, prehľadnosti a 

kultivovanosti.  

V súčasnosti centrum prevádzkuje tieto pracoviská:  

 omov sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov;  

Kanceláriu špecializovaného sociálneho poradenstva, Hlavná 

58, Prešov;  

 omov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného 

bývania na Komenského 29 v Hanušovciach nad Topľou 

CSS Clementia Ličartovce 

 

https://www.cssclementia.s

k/ 

Centrum sociálnych služieb Clementia je špecializované 

zariadenie určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so 

schizofréniou. Služby poskytuje celoročnou pobytovou 

formou pre 80 prijímateľov sociálnej služby. 

Prostredníctvom klubov a rôznych aktivít im ponúka 

zmysluplné trávenie voľného času jednorazovými alebo 

opakujúcimi sa podujatiami..  

 o aktivít sa môžu prijímatelia zapojiť prostredníctvom 

týchto klubov: kreatívny, športový, hudobno-dramatický, 

filmový, počítačovo-fotografický, „zelený“, „trendový“, klub 

labužníkov a kulinárov, duchovné spoločenstvo "CESTA". V 

rámci rela ácie prijímateľov sociálnych služieb sú využívané 

terapeutické miestnosti, v ktorých sa realizujú rôzne terapie. 

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť aj duchovného 

vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v 

CSS, ale aj mimo neho. CSS sa usiluje o vysokú kvalitu 

sociálnych služieb, spokojnosť prijímateľov, rodinných 

príslušníkov, opatrovníkov a zamestnancov.  ôraz kladie na 

humánny prístup k prijímateľom a vysokú kultúru 

organizácie. 

Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

 

https://unss.sk/index.php 

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove poskytuje odborné sociálne 

služby. Ide o základné a špecializované sociálne poradenstvo, 

poradenstvo pri výbere optických a kompenzačných pomôcok, 

sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú a predčitateľskú službu, ako 

aj pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov osôb 

so zrakovým postihnutím. Okrem toho sa venujeme rôznym 

preventívnym, osvetovým a informačným aktivitám. 

Ranč Emanuel 

Poprad-Veľká 

https://www.rancemanue

l.sk/ 

Sme Občianske združenie s názvom Ranč Emanuel, ktoré 

oficiálne vzniklo 17.12.2008 registráciou na Ministerstve 

vnútra SR za účelom poskytovania pomoci mladým mužom, 

ktorí sa dostali do problémovej situácie v súvislosti so svojim 

sociálnym statusom. Cieľom je vybudovať dom na polceste, 

pre mladých mužov v krízovej situácii 

http://www.css-slnecnydom-po.sk/wp/
http://www.css-slnecnydom-po.sk/wp/
https://www.cssclementia.sk/
https://www.cssclementia.sk/
https://unss.sk/index.php
https://www.rancemanuel.sk/
https://www.rancemanuel.sk/
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Gréckokatolícka rómska 

misia, Prešov 

Horúci tím, Čičava,  

www.mojakomunita.sk/w

eb/pcr-cicava 

Realizujeme  evanjelizačné, pastoračné, formačné, duchovné, 

kultúrne, vydavateľské aktivity s rómskymi komunitami.  

Organizujeme tiež rôzne umelecké aktivity, festivaly a púte, 

pobytové aktivity, mentoring.  

Snažíme sa cez mediálne prostriedky informovať verejnosť 

o pozitívnych veciach a tak prekonávať negatívne stereotypy.  

Občianske združenie 

Jarovnice 

https://www.congregatioj

esu.com/pastoracia-

romov/jarovnice/obcians

ke-zdruzenie/ 

Pastoračná činnosť: príprava k sviatostiam, rozdávanie 

Eucharistie chorým, starostlivosť o rómsky kostol,  

Edukačná: voľno-časové aktivity (divadlo, tzv. šikovné ruky, 

tanec, malé deti, detský a mládežnícky spevácky zbor, 

počítače, angličtina, doučovanie, miništrovanie)  

Sociálna: základné soc. poradenstvo, dobrovoľnícka, 

humanitárna aj aktivačná činnosť.  

Stretávanie sa v skupinkách (dievčatá, ženy, rodiny), 

realizácia projektov, súťaže, výlety, duchovné obnovy, 

muzikály, vystúpenia, akadémie, školenia, prednášky.... 

Občianske združenie 

Tobiáš 

 https://oz-

tobias.webnode.sk/- 

Prevádzkujeme materskú školu pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, prevádzkujeme sociálnu službu 

Komunitné centrum a Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti 

a rodinu. 

OZ Barlička 

http://www.barlicka.com

/ 

OZ Barlička je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom so 

špeciálnymi potrebami, aby žili tak samostatne, ako je to pre 

nich možné. Sme súčasťou neziskového sektoru, cieľom našej 

činnosti nie je vytvárať zisk. V záujme stability ale musíme 

fungovať hospodárne a netvoriť straty. 

Pracujeme s mladými ľuďmi s postihnutím aj so seniormi.  

Relevant n. o. 

http://www.relevant.sk/ 
Okolo nás je mnoho ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, čas 

a najmä  záujem. Cieľom organizácie Relevant je byť pre 

týchto mladých aj starších ľudí relevantnými a to budovaním 

kvalitného a bezpečného prostredia s dôrazom na 

medziľudské vzťahy založené na kresťanských hodnotách.  

Domov na polceste Hniezdo - pobytová služba, ktorej 

poslaním je pomôcť mladým dospelým dievčatám po 

odchode z detského domova; 

Klubovňa Puzzle - bezpečný priestor vytvorený v centre 

mesta pre mladých ľudí s ponukou voľnočasových aktivít; 

 omáca opatrovateľská služba - pre osamelých, nevládnych, 

chorých seniorov v meste Prešov. 

Snažíme sa o rozvoj dobrovoľníctva a získavanie životných 

zručností. 
MyMamy, o.z. 

http://www.mymamy.sk/ 
Občianske združenie MyMamy sa už takmer 20 rokov venuje 

pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich 

deťom. Okrem základného a špeciálneho strániaceho 

sociálneho poradenstva poskytuje svojim klientkam aj 

právne, psychologické, finančné, pracovné poradenstvo, 

a taktiež ubytovanie v bezpečnom ženskom dome. Pre deti je 

k dispozícii psychologické poradenstvo, špeciálno-

pedagogické doučovanie či terapeutické zážitkovo-

voľnočasové aktivity. Okrem toho sa  združenie 

http://www.mojakomunita.sk/web/pcr-cicava
http://www.mojakomunita.sk/web/pcr-cicava
https://www.congregatiojesu.com/pastoracia-romov/jarovnice/obcianske-zdruzenie/
https://www.congregatiojesu.com/pastoracia-romov/jarovnice/obcianske-zdruzenie/
https://www.congregatiojesu.com/pastoracia-romov/jarovnice/obcianske-zdruzenie/
https://www.congregatiojesu.com/pastoracia-romov/jarovnice/obcianske-zdruzenie/
https://caritas.sk/agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti-charitas-ados-charitas/
https://caritas.sk/agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti-charitas-ados-charitas/
https://caritas.sk/agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti-charitas-ados-charitas/
http://www.barlicka.com/
http://www.barlicka.com/
http://www.relevant.sk/
http://www.mymamy.sk/
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prostredníctvom scitlivovacích kampaní a preventívnych 

kampaní venuje šíreniu myšlienky nulovej tolerancie voči  

násiliu. 
 om sv. Kozmu a  amiána 

(Kongregácia sestier 

služobníc Nepoškvrnenej 

Panny Márie) 

https://domkad.eu/ 

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 

založila v roku 2001  om sv. Kozmu a  amiána v Prešove. 

Poskytujeme tri druhy sociálnych služieb a to v zariadení 

opatrovateľskej služby, v domove sociálnych služieb a 

špecializovanom zariadení. Ide o sociálne zariadenie, kde sa 

staráme o ťažko zdravotne postihnutých klientov, prevažne v 

seniorskom veku, formou pobytových služieb. Celková 

kapacita zariadenia je 21 klientov. Pre našich seniorov sa 

snažíme vytvoriť čo najvhodnejšie prostredie na život, veľmi 

podobné prirodzenému rodinnému prostrediu. 

Spojená súkromná škola 

pre deti s autizmom 

www.autistipresov.sk 

Súkromná spojená škola pre deti s autizmom diagnostikuje v 

Centre špeciálno-pedagogických služieb deti s PAS  (Poruchy 

autistického spektra) vzdeláva ich v materskej, základnej a 

praktickej škole. Pri svojej práci využíva najnovšie poznatky 

výskumu autizmu, spolupracuje s odborníkmi a snaží sa, aby 

deti boli z hľadiska svojej diagnózy čo najviac rozvíjané. 

Centrum včasnej 

intervencie 

 

Centrum včasnej intervencie je nezisková organizácia, 

zameriava sa na podporu rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením prioritne od 0 do 3 rokov 

INTERsen  enný stacionár 

Torysa 
http://www.intersen.sk/  

Sociálna služba v dennom stacionári na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie prijímateľom sociálnej služby, ktorí žijú 

sami, alebo s rodinou, ale počas dňa potrebujú kontakt s 

ľuďmi a vyplniť voľný čas. Naším cieľom je zamedziť 

osamelosti klientov, poskytnúť im pocit istoty a bezpečia 

počas dňa.  enný aktivizačný a terapeutický program 

pomáha udržať mentálne a fyzické schopnosti a psychickú 

pohodu. Aj v tejto etape života je možné aktívne zamestnávať 

myseľ a pamäť, a je možné byť naďalej samostatný a 

prospešný. 

Mestský úrad v Prešove, 

odbor sociálnych služieb 

www.presov.sk 

Poskytovanie širokého spektra sociálnych služieb. 

 

Oáza - nádej pre nový 

život, n.o. 

(Košice) 

http://new.oaza-

nadej.org/ 

 

Pomáha ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Sú to ľudia bez 

peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. Postupne 

sa im podarilo vytvoriť komunitu s viac ako 250 členov, kde  

títo ľudia majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu, práčovne, ale 

aj príležitosti a možnosti pracovať – tak, že sa podieľajú na 

chode Oázy. 

Fórum kresťanských 

inštitúcií 

www.fki.sk 

FKI je hlavný organizátor Veľtrhu sociálnych aktivít. 

Pomáhame pomáhajúcim, zviditeľňujeme ich prácu, 

napomáhame efektívnej medzisektorovej spolupráci. 

  

https://domkad.eu/
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