Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice

za aktívnu účasť a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcisov 2016, ktorá sa uskutočnila 15.04.2016.
Celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí
sumu

Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľka LPR SR

V Košiciach, 03.05.2016

Ing. Ľubica Slatina
koordinátor zbierky Deň narcisov 2016 pre Košice

Výnos z finančnej zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov,
na podporu medicínskych a výskumných projektov, na podporu vzdelávacích a informačných projektov.

Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice

za aktívnu účasť a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcisov 2016, ktorá sa uskutočnila 15.04.2016.
Celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu
Spoluorganizátor:

sa na tejto zbierke podieľal vyzbieraním finančných prostriedkov v celkovej sume

Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľa LPR SR

V Košiciach, 03.05.2016

Ing. Ľubica Slatina
koordinátor zbierky Deň narcisov 2016 pre Košice

Výnos z finančnej zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov,
na podporu medicínskych a výskumných projektov, na podporu vzdelávacích a informačných projektov.

Prehľad vyzbieraných finančných prostriedkov – výnos zbierky Deň narcisov 2016

spoluorganizátor:

pokl a dni čka č. s uma v €

prehľad podľa jednotlivých pokladničiek:

Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľa LPR SR

1099
1105
1118
2180
2187
2190
2191
2218

46,72
14,56
51,02
28,51
85,66
33,62
43,50
57,33

V Košiciach, 03.05.2016

Ing. Ľubica Slatina
koordinátor zbierky Deň narcisov 2016 pre Košice

Výnos z finančnej zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov,
na podporu medicínskych a výskumných projektov, na podporu vzdelávacích a informačných projektov.

Košice, 03.05.2016
Milí priatelia,
ubehlo niekoľko dní od Dňa narcisov – jedinečného dňa, kedy sme sa stretli v uliciach našich miest, aby
sme medzi ľudí opäť priniesli malé kvietky symbolizujúce nádej. I tento rok sa za samotným dňom skrývalo
veľa práce, námahy, plánovania a času nás i Vás. Dovoľte nám touto cestou vyjadriť Vám naše úprimné
„ĎAKUJEME !“ – za Váš nezištne venovaný čas, spoluprácu, za nasadenie, s akým sa do zbierky púšťate,
za pozitívny prístup a dôslednosť pri organizácii zbierky, ktorými motivujete i Vašich dobrovoľníkov.
Nesmierne si ceníme výbornú spoluprácu s Vami: bez Vašej pomoci by nebolo možné priniesť Deň
narcisov k toľkým ľuďom a následne vďaka nemu zabezpečiť podporu pre onkologických pacientov v takej
miere, v akej sa nám to práve vďaka Vašej pomoci darí.
Sme radi, že sa s Vami už dnes vieme podeliť o prvý krásny výsledok tohtoročnej zbierky, ktorým je výnos
za Košice a na ktorom máte práve Vy svoj významný podiel:

55.410,- EUR

Každá pomoc a podpora poskytnutá onkologickým pacientom a ich rodinám, ktorá je realizovaná vďaka
Dňu narcisov, je i Vašou zásluhou. ĎAKUJEME!
Zároveň Vám zasielame súpis vyzbieraných súm v jednotlivých pokladničkách Vašich hliadok. Veríme, že
i pre dobrovoľníkov je táto informácia vždy zaujímavá a motivujúca. Prosíme, odovzdajte naše úprimné
poďakovanie všetkým Vašim dobrovoľníkom, ktorí sa zbierky zúčastnili: veľmi sa tešíme, že máme
spoľahlivých pomocníkov z radov mladých ľudí a je pre nás povzbudzujúce vedieť, že vidia zmysel
v nezištnej pomoci a že dobrému cieľu vedia obetovať čas i svoje pohodlie.
Zbierka Deň narcisov je, veríme, jedinečnou udalosťou v stovkách miest a obcí na celom Slovensku a my sa
veľmi tešíme každej priloženej ruke k dielu. Tento rok nám prialo i počasie a spoločne tak všetko prialo
tomu, aby Deň narcisov bol jedinečnou ukážkou ľudskosti, dobročinnosti a vzájomnej pomoci.
Kompletné výsledky Dňa narcisov 2016 Vám prinesieme v najbližších týždňoch, sledujte našu stránku
www.lpr.sk a dozviete sa viac i o využití vyzbieraných prostriedkov a o projektoch pomoci, ktoré môžeme
vďaka Dňu narcisov realizovať.
Prajeme Vám úspešný rok prežitý v pevnom zdraví, pohode a spokojnosti. Budeme sa tešiť na spoluprácu
nielen v rámci príprav ďalšieho – 21. ročníka Dňa narcisov, ale s mnohými z Vás i na stretnutia u nás
v Centre pomoci či pri workshopoch Onkologickej výchovy.
S vďakou a pozdravom,

Ing. Ľubica Slatina
manažérka Centra pomoci LPR SR
poverená koordinovaním Dňa narcisov v Košiciach
0902/893 299, slatina@lpr.sk

