
VESELÉHO DARCU MILUJE BOH

Milí priatelia,

Komu pomôzeme

Kedy

Ako na to

Materiál k zbierke „Veselého darcu miluje Boh“:

v tomto čase pôstu Vás pozývame pomôcť rodinám s deťmi v kríze zapojením sa do akcie „VESELÉHO DARCU MILUJE 

BOH“. Pripravili sme ju spolu s občianskym združením Úsmev ako dar. Zúčastniť sa jej môžu naše spoločenstvá, 

rodiny  aj priatelia. 

Pôstne obdobie je pre každého z nás výzvou k pokániu a vnútornej premene. Zriekanie sa v tomto čase obohacuje 

nielen nás, ale môže priniesť ovocie aj do životov iných ľudí, a preto je aj radostnou udalosťou. Niekedy si stačí 

odoprieť drobný pôžitok a venovať ušetrené peniaze núdznym. 

Náš príspevok poputuje do novootvorených Centier pre obnovu rodiny vo Zvolene a v Prešove, ktoré vytvoria 

vhodné prostredie pre tých, ktorí chcú zmeniť svoju životnú situáciu.

Konkrétne bude použitý na nákup interiéru oboch zariadení, posteľnej bielizne, sanitačného vybavenia, trvanlivých 

potravín, hygienických potrieb, plienok, Sunaru, dojčenskej stravy, školských potrieb a na samotnú prácu s rodinami.

Centrum pre obnovu rodiny vo  Zvolene poskytne desiatim odchovancom detských domovov, ktorí sa ocitnú v kríze, 

a dvom rodinám v núdzi prístrešie, sociálne poradenstvo a odborné sprevádzanie.

Centrum pre obnovu rodiny v Prešove bude zariadením núdzového bývania pre  rodiny s deťmi, ktoré sa ocitnú v 

kríze (spolu pre 48 osôb). Jeho súčasťou je aj centrum akútnej pomoci pre 12 osôb a denný stacionár Svetielko pre 

kombinovane postihnuté deti. Len pre zaujímavosť – Prešov je tretie najväčšie a zároveň najchudobnejšie mesto na 

Slovensku. Podobné krízové zariadenie v ňom však dosiaľ neexistuje.

Akcia začne 13.2.2013 na Popolcovú stredu a skončí 30.3.2013 na Bielu sobotu.

Pred začatím pôstneho obdobia bude vedúcemu Vášho spoločenstva doručená papierová krabička a materiál k 

zbierke „Veselého darcu miluje Boh“. Krabička môže symbolicky ostávať na stretnutiach Vášho spoločenstva, alebo 

môže putovať po Vašich rodinách.

Po skončení pôstneho obdobia v prítomnosti vedúceho spoločenstva a ďalšieho prítomného člena spoločenstva 

prepočítate Vami ušetrené peniaze a sumu zaznamenáte do prepočítavacieho protokolu. Vedúci Vášho 

spoločenstva potom vloží vyzbieranú sumu na účet spoločnosti Úsmev ako dar 4040029180/3100 a do poznámky 

platby uvedie názov zbierky „Veselého darcu miluje Boh“.

Originály prepočítavacích protokolov Vás prosíme zaslať na adresu: ZKSM, P.O.Box 23, 052 01 Spišská Nová Ves.

Do zbierky „Veselého darcu miluje Boh“ sa môžete zapojiť aj bez papierovej krabičky. Stačí ak Vami ušetrené 

peniaze vložíte priamo na účet spoločnosti Úsmev ako dar 4040029180/3100 s poznámkou „Veselého darcu 

miluje Boh“.

· Označená papierová krabička a prepočítavací protokol 

· Leták s informáciou o zbierke „Veselého darcu miluje Boh“

· Potvrdenie z Ministerstva vnútra SR o povolení vykonávať zbierku je umiestnené na stránke www.usmev.sk  

Viac informácií získate na internetových stránkach www.usmev.sk  www.zksm.sk. 

Kontakt: Ing. Eva Neubauerová (Elorien), koordinátorka Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže pre 

západné a stredné Slovensko, Email: , Tel.č.: 0917 350 603

a

elorien@zksm.sk

Tešíme sa Vášmu záujmu a veríme, že spoločným úsilím môžeme meniť životy iných.

mailto:elorien@zksm.sk

