Klub priateľov

Gréckokatolíckej charity Prešov
...
Členstvo v Klube priateľov GKCH je jedným
zo spôsobov, ako môžeš pomáhať ľuďom v núdzi.
Staň sa jeho členom a aktívne pomáhaj.

IBAN:

SK73 7500 0000 0040 2291 5525

PODMIENKY
ČLENSTVA

BENEFITY

svätá liturgia za členov posledný
štvrtok v mesiaci o 13.00 hodine
na Centre GKCH (účasť vítaná)

Variabilné symboly

1020 jednotlivci a rodiny v núdzi

Humanitárny sklad solidarity, Prešov

2012 ľudia bez domova

Nízkoprahové denné centrum, Prešov

3010 ľudia v kríze

Útulok Archa, Prešov
3020 muži závislí od návykových látok
Domov nádeje, Prešov

3040 mladí s kombinovaným postihnutím

Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
3070 dospelí s psychickými problémami
Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné
3090 seniori
Dom sv. Simeona, Sačurov
5010 chorí v domácnostiach
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

8040 ženy v núdzi

Dom sv. Faustíny, Svidník

pravidelná finančná pravidelné informovanie o aktivitách
podpora
a novinkách GKCH
poďakovanie formou výrobkov
klientov v rámci pracovnej terapie
vyplnenie registračného
formulára

možnosť účasti na duchovnej
obnove spoločne s GKCH
možnosť bezplatného odoberania
mesačníka CESTA

VAŠIM PRÍSPEVKOM PRISPEJETE:
na celotýždennú stravu pre jedného človeka
bez domova k obnoveniu pracovných návykov pre ženy
v núdzi na prepravu mladého človeka so zdravotným znevýhodnením

Podávame pomocnú ruku...

5€,
10€,
- 20€.

www.gkcharita-po.sk

Ako sa stať
členom klubu?
• napíšte nám e-mail: popovicova@gkcharita-po.sk
• zatelefonujte nám: 0910 842 599
• navštívne našu stránku www.gkcharita-po.sk

• vyplňte registračný formulár a pošli na adresu:
Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2
080 01 Prešov
REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Meno a priezvisko:_____________________________________________________________________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefón: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním
mojich osobných údajov uvedených v prihláške do Klubu priateľov GKCH a prostredníctvom tohto formulára. Som si vedomý/á, že informácie,
ktoré poskytujem patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Svojim podpisom čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a
poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

						

Podpis: ______________________________________________________

Podávame pomocnú ruku...

...ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nás

