GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV VYZBIERALA NA
POTRAVINOVEJ ZBIERKE PRODUKTY V HODNOTE 3 934,63 €

1. december 2015
Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH Prešov) sa už po tretíkrát zapojila do
celoslovenskej Potravinovej zbierky, ktorú organizovala spoločnosť Tesco Stores SR
v spolupráci s charitatívnymi spoločnosťami. Tentokrát ste GKCH Prešov podporili
trvanlivými potravinami a drogériou v hodnote 3 934,63 €. Okrem odovzdaných
výrobkov ste prispeli aj finančne, a to vo výške 558,81 €. Vyzbierané výrobky a finančné
príspevky pomôžu núdznym ľuďom a rodinám v našich jednotlivých zariadeniach.

V priebehu šiestich dní, od 16. do 21. novembra vyzbierali naši zamestnanci,
dobrovoľníci a klienti zariadení Gréckokatolíckej charity Prešov trvanlivé potraviny
a drogériu, ktoré spolu vážili 3 270,43 kg. Košíky, ktorých obsah je určený našej charite sa
zapĺňali v hypermarketoch a supermarketoch v mestách Prešov, Humenné, Svidník, Vranov
nad Topľou a v Starej Ľubovni. K týmto produktom spoločnosť Tesco Stores SR prispeje
20% z hodnoty vyzbieraného tovaru v peniazoch. Kúpou a odovzdaním vybraných výrobkov
ste pomohli ľuďom v núdzi, ktorým pomáhame v našich zariadeniach, a tiež rodinám, ktorým
takáto pomoc uľahčí neľahkú životnú situáciu.
„Tohoročná Potravinová zbierka opäť ukázala štedrosť darcov, ktorí prispievali
predovšetkým trvanlivými potravinami ako múka, cukor, cestoviny, ryža alebo olej. Vďaka
odovzdaným potravinám dokážeme zabezpečiť krajší, a hlavne chutnejší zajtrajšok v našich
prevádzkach pre deti a mladých s telesným alebo psychickým postihnutím, v zariadeniach
pre seniorov, v pobytových zariadeniach pre ľudí bez domova a závislých, a rovnako aj
sociálne slabším rodinám. Za Váš prejav solidarity s núdznymi ďakujeme,“ zhodnotila
Silvia Popovičová, koordinátorka vzťahu s verejnosťou GKCH Prešov.
Potravinová zbierka spoločnosti Tesco v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou
a ďalšími charitatívnymi organizáciami pomáhalo po tretíkrát. V 78 vybraných predajniach sa

spoločne vyzbierali produkty v hodnote 109 000 €. Celková hmotnosť darovaného tovaru
dosiahla 77 ton.
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Gréckokatolícka charita Prešov poskytuje sociálne, zdravotnícke, výchovno – vzdelávacie,
poradenské, humanitárne a iné formy služieb ľuďom bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo
a politické zmýšľanie. Navzájom sa obohacujeme službou závislým, bezdomovcom, seniorom,
chorým v domácnostiach, opusteným, hendikepovaným deťom, ľuďom v kríze života i ohrozeným
prírodnou katastrofou, utečencom, obetiam obchodovania s ľuďmi doma i v zahraničí, to všetko len vo
vzájomnej spolupráci s mnohými organizáciami, úradmi, firmami a jednotlivcami.

