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ADRA Slovensko už viac ako štvrťstoročie pomáha ľuďom a mení životy. 
Sme súčasťou medzinárodnej siete ADRA, ktorá pôsobí v 130 krajinách 
sveta. 
Nedokážeme zachrániť všetkých, ale robíme, čo je v našich silách, aby 
sme pomáhali tam, kde to je najnutnejšie. Prostredníctvom humanitárnej 
pomoci sa snažíme zmierňovať dôsledky prírodných katastrof, vojen 
a rôznych kríz. Keď sú ľudia z najhoršieho vonku, pomáhame im 
vrátiť život späť do normálnych koľají prostredníctvom systematickej 
rozvojovej pomoci. 
Rok 2019 bol v našej organizácii plný výziev a zmien. Riaditeľ Daniel 
Kaba koncom jari ukončil svoje pôsobenie v ADRA. Chceme mu aj 
týmto spôsobom vyjadriť poďakovanie za obetavú službu. Pod jeho 
vedením organizácia porástla v odbornosti, uskutočnilo sa množstvo 
užitočných podujatí, rozbehli sa zaujímavé projekty. Rozvinuli sa 
programy vysielania dobrovoľníkov na pozície expertov do partnerských 
organizácií, integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou, budovanie 
kapacít našich partnerov, právna pomoc aj medzinárodná spolupráca.
Niektoré naše aktivity však boli viazané výhradne na financovanie 
z časovo limitovaných projektov. Keď sme nedokázali nájsť ďalšie zdroje, 
museli sme niektoré – inak veľmi prospešné projekty – ukončiť, čo malo 
za následok organizačné aj personálne zmeny. Riešili sme systémovú 
otázku ako ďalej. Organizácia prešla zložitým obdobím reštrukturalizácie 
a tvorby novej dlhodobej stratégie. Uvedomili sme si, že sme príliš malá 
organizácia na to, aby sme sa venovali takému množstvu rozmanitých 
tém. Nedokážeme zvládnuť všetko, preto musíme sústrediť svoje sily aj 
zdroje na určité oblasti pomoci a systematicky, dlhodobo sa im venovať. 
Takáto práca určite prinesie svoje ovocie. 
V období reštrukturalizácie nám veľmi pomohla spolupráca s partnermi 
z našej celosvetovej siete ADRA, ako aj zakladateľ organizácie, ktorým je 
cirkev Adventistov s.d. Spojili sme finančné i personálne zdroje a do konca 
roka sa ADRA Slovensko opäť rozbehla s novým tímom ľudí aj s novými 
aktivitami. 
Ako bonus sme na konci roka boli úspešní pri získaní grantov z EÚ na 
projekty humanitárneho dobrovoľníctva a budovania kapacít organizácií 
v nízkopríjmových krajinách. Do nového roku sme mohli vstúpiť s novým 
tímom a novými humanitárnymi i rozvojovými aktivitami.

Stano Bielik - riaditeľ

Správna rada prijala v rámci reštrukturalizačného plánu aj novú 
dlhodobú stratégiu zamerania pomoci v zahraničí i na Slovensku. 

Zahraničie
•  Sústredenie na jednu oblasť s cieľom založenia vlastnej dlhodobej 

humanitárnej a rozvojovej misie (východná Afrika) 
•  Cieľ: dlhodobý udržateľný humanitárny a rozvojový projekt
•  Okruhy pomoci: živobytie, zdravie, vzdelávanie
•  Vlastní plus miestni pracovníci a dobrovoľníci, partnerstvo s lokálnou 

ADRA 
•  Blízky východ: Libanon – projekt s partnerom ADRA Libanon – rezervoár 

pitnej vody pre oblasť s vysokým počtom utečencov
•  Sarajevo – partnerstvo s ADRA Bosna a Hercegovina, pomoc pre 

utečenecký tábor
•  Partnerstvo s ADRA Česko pri projektoch ako ITIBO nemocnica v Keni, 

podpora detí v Bangladéši a pod.

Slovensko
•  Príprava a zapojenie dobrovoľníkov prostredníctvom budovania 

DOBROCENTIER v spolupráci s cirkevnými zbormi CASD. 
•  Letný pracovný tábor pre dobrovoľníkov v DSS

Pomáhame ľuďom, meníme životy Stratégia dlhodobého rozvoja  
ADRA Slovensko 2019-2023
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Už niekoľko rokov systematicky rozvíjame program zapájania dobrovoľníkov, ktorých 
vysielame na humanitárne a rozvojové misie do zahraničia, kde slúžia na rôznych 
odborných pozíciách v našich partnerských organizáciách. 
Službu dobrovoľníkov organizujeme v rámci programov Európskej únie EU Aid 
Volunteers a projektov, ktoré podporuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu (SAMRS). 
V rámci každého projektu identifikujeme potreby v cieľovej krajine, nadviažeme 
spoluprácu s partnerskou neziskovou organizáciou a pripravíme podmienky pre 
prijatie dobrovoľníka. Vyberieme dobrovoľníka – experta pre konkrétnu úlohu, 
zaškolíme ho, vyšleme a pravidelne monitorujeme jeho službu. Dobrovoľníci 
pravidelne podávajú správy o svojej práci a po skončení misie službu vyhodnotia. 

Toto sú naši dobrovoľníci, ktorí v r. 2019 pôsobili na zahraničných dobrovoľníckych 
misiách: 

Jozef Baňás – Gruzínsko
partner: International Center for Peace and Integration (ICPI)
V Gruzínsku žije početná skupina ľudí presídlených z konfliktných regiónov Južného 
Osetska a Abcházska. Zvlášť mladí ľudia sa ťažko integrujú v novom prostredí.
•  Venoval sa mládeži z komunity presídlených ľudí z regiónov Južného Osetska 

a Abchádzska
•  Pomáhal riešiť dôsledky migrácie, integráciu presídlených a rozvíjať občiansky 

aktivizmus
•  Pracoval na podpore sociálnych podnikov v horských oblastiach

Andrij Dichťaruk – Moldavsko
partner: EcoVisio 
Moldavsko rieši vážny problém s udržateľným hospodárstvom a presadzovaním 
ekologických riešení, zvlášť vo vidieckych oblastiach. 
•  Učil ľudí na vidieku ako dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, čo vedie k zmierneniu 

chudoby
•  Pomáhal hľadať a implementovať ekologické a efektívne formy využívania energií
•  Spolupracoval na manažmente projektov pre rozvoj vidieckych sociálnych podnikov 

Anna Hruboňová – Libanon
partner: ADRA Lebanon
V Libanone v súčasnosti žije 1.5 milióna utečencov, hlavne z vojnou sužovanej Sýrie, 
z čoho približne polovicu tvoria deti.
•  Pomáha deťom z komunity sýrskych utečencov, aby dobehli vymeškané roky školskej 

dochádzky, ktoré stratili počas vojny a života na úteku
•  Implementuje programy psycho-sociálnej pomoci deťom traumatizovaným 

dôsledkami vojny
•  Organizuje a administratívne zabezpečuje prevádzku vzdelávacieho centra ADRA 

Libanon

Arancha Ferrer de la Cruz – Albánsko
partner: National Center for Community Services (NCCS)
Albánsko má naliehavú potrebu rozvíjať centrá pomoci hendikepovaným deťom 
i seniorom zo sociálne vylúčených skupín.
•  Poskytovala fyzioterapiu deťom s motorickým zdravotným hendikepom
•  Odovzdávala skúsenosti pracovníkom sociálnych centier
•  Trénovala nezamestnané ženy pre prácu v oblasti sociálnej starostlivosti 

o hendikepovaných 

Aya Ammari – Turecko
partner: Small Projects Istanbul (SPI)
Turecko rieši problém integrácie sýrskych utečencov v Istanbule a ich zapojenie do 
samostatného drobného podnikania, ktoré by im zaistilo živobytie a sebestačnosť.
•  Pomáhala sociálnemu podniku Muhra so zlepšením predaja v miestnom trhovom 

prostredí
•  Posilňovala pozíciu organizácie a pomáhala nadväzovať nové obchodné vzťahy 
•  Starala sa o vizibilitu a externú komunikáciu podniku Muhra

Laura Naw – Albánsko
partner: ADRA Albánsko
Albánsko v čase vyslania našich dobrovoľníkov postihlo zemetrasenie o sile 6,4 stupňa 
Richterovej stupnice. Postihnutých bolo takmer 100 tisíc obyvateľov. ADRA v oblasti 
realizuje humanitárne a rozvojové projekty.
•  Ako asistentka projektového manažmentu pomáhala pri príprave projektov
•  Zapájala so do poskytovania humanitárnej pomoci po ničivom zemetrasení 
•  Venovala sa terénnej práci s marginalizovanými skupinami v oblasti postihnutej 

zemetrasením 

Humanitárni a rozvojoví dobrovoľníci
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Cyriakus Bräutigam – Albánsko
partner: ADRA Albánsko
•  Spolupracoval pri implementácii projektu humanitárnej pomoci pre ľudí 

zasiahnutých ničivým zemetrasením 
•  Zabezpečoval neodkladnú materiálnu humanitárnu pomoc (strava, hygiena, 

prístrešie...) 
•  Poskytoval psycho-sociálne poradenstvo a pomoc pre skupinu 3 500 detí a dospelých 

rómskej a egyptskej minority, ktorí trpia dôsledkami zemetrasenia 

Daniele Bonavita – Gruzínsko
partner: organizácia MERKURI
Gruzínsko potrebuje rozvinúť programy na pomoc týraným ženám a obetiam 
domáceho násilia prostredníctvom aktivít neziskového sektora. 
•  Pomáhal ako komunikačný manažér pri príprave projektov 
•  Podporoval a monitoroval činnosť projektového manažmentu organizácie
•  Venoval sa terénnej práci pri pomoci obetiam domáceho násilia 

Veronika Zimová – Albánsko
partner: ADRA Albánsko
•  Spolupracovala pri manažmente projektov 
•  Pomáhala optimalizovať interné procesy fungovania organizácie
•  Venovala sa efektívnemu monitorovaniu a vyhodnocovaniu realizovaných projektov

Veronika Leitmanová – Ukrajina
partner: Institute Respublica 
Ukrajina sa otvára demokratizačným procesom, pri ktorých dôležitú úlohu zohrávajú 
občianske iniciatívy, neziskové a mimovládne organizácie. 
•  Riešila projektové úlohy, administratívu a preklady materiálov
•  Napomáhala pri prehlbovaní partnerstiev medzi lokálnymi iniciatívami a miestnou 

samosprávou
•  Pripravovala a manažovala verejné podujatia s cieľom zapojiť občanov Ukrajiny do 

procesu demokratických zmien 

Martin Pavelka - Gruzínsko
partner For Better Future
Krajina naliehavo potrebuje pomoc pri integrácii vnútorne presídleného obyvateľstva 
v regióne Tserovani. 
•  So skupinou lokálnej mládeže napísal projekt a pomohol založiť komunitné centrum
•  Koordinoval budovanie areálu komunitného centra a jeho prevádzkovanie
•  Pomáhal pri rozvoji sociálneho podniku, kde ženy vyrábajú tradičné šperky

Ocenenie „Dobrovoľník roka“ 
Sme radi, že práca našich dobrovoľníkov bola ocenená aj v tomto roku. Dvaja z nich 
boli nominovaní na ocenenie za dobrovoľnícku prácu: Martin Pavelka (pôsobil 
v Gruzínsku) a Veronika Zimová (pôsobila v Albánsku). Cenu „Dobrovoľník roka“ 
v kategórii SlovakAid získala Veronika Zimová ako ocenenie jej prínosu počas 
pôsobenia v našej partnerskej organizácii ADRA Albánsko.

Humanitárni a rozvojoví dobrovoľníci
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Enhancing civil society’s management, communication, 
fundraising in Ukraine 
Realizujeme v spolupráci s lokálnym partnerom Institute Respublica. Partnermi 
z krajín V4 sú ADRA Česko, Hungarian Baptist Aid , Polska Misja Medyczna a ADRA 
Slovensko. 
Ako partneri z V4 sme poskytli odborníkov, ktorí na Ukrajine realizovali 4 tréningy 
v oblastiach: krízový manažment, projektový manažment, fundraising, marketing 
a stratégie rozhodovacích procesov. Manažmentu organizácií sme poskytli osobný 
mentoring a pomohli pri písaní projektov. Realizovali sme študijné pobyty v Bratislave, 
Prahe a Budapešti spojené s návštevami mimovládnych organizácií a platforiem 
s cieľom získať partnerstvá a možnosti pre budúce projekty. Tým sme zefektívnili ich 
prácu, posilnili kapacity a pomohli k rozvoju ich služby pre domáce komunity.
•  Vyškolili sme 89 účastníkov z lokálnych neziskových organizácií 
•  Realizovali sa 4 odborné tréningy
•  9 účastníci tréningov dostali možnosť participovať na študijných cestách 
•  12 účastníci získali možnosť monitorovania prípravy projektov a zlepšena 

fundraisingu. 

Enhancing Western Ukrainian NGO‘s capacity for future work 
among youth 
Projekt realizujeme v partnerstve s Hungarian Baptist Aid, Polska Misja Medyczna 
a lokálnym partnerom Life Aid.
V rámci projektu ADRA Slovensko organizovala tréning k projektovému manažmentu 
pre neziskové organizácie z oblasti Užhorodu a študijnú cestu pre účastníkov 
v Bratislave. 
•  Zaškolili sme a pomohli s prípravou projektov 23 ľuďom z neziskových organizácií 

v oblasti Mukačevo, Užhorod a Berehovo 
•  4 účastníci tréningov absolvovali študijný pobyt v Bratislave spojený s výmenou 

skúseností a návštevou inštitúcií, ktoré podporujú, alebo zastrešujú neziskový sektor. 

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov 
a Libanončanov
Projekt na pomoc Libanonu v spolupráci s partnerom ADRA Lebanon s podporou 
donora SlovakAid.
Cieľom projektu je pomôcť komunite v Baalbeku, kde sa usídlilo množstvo utečencov 
zo Sýrie. Situácia v prístupe k vode a základnej hygiene je kritická, v dôsledku čoho 
sú ohrození domáci obyvatelia i utečenci. Naša pomoc priamo ovplyvní životné 
podmienky pre 23 000 ľudí. 
•  Vybudujeme vodojem s objemom 500m3 a zabezpečíme prístup k pitnej vode
•  Venujeme sa osvete v oblasti hygieny, sanity a hospodárenia s pitnou vodou
•  Zabezpečíme hygienické balíčky pre komunitu utečencov

Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3
Projekt je zameraný na podporu udržateľného rozvoja prostredníctvom vysielania 
humanitárnych dobrovoľníkov. Donorom je Európska komisia, ktorá financuje program 
EU Aid Volunteers.
Našimi partnermi sú neziskové organizácie a spoločne sme vytvorili konzorcium 
krajín: Estónsko, Francúzsko, Albánsko, Gruzínsko, Turecko, Maroko, India, Ghana, 
Thajsko, Alžírsko, Keňa, Uganda a Ukrajina. 
•  Pripravíme a vyšleme humanitárnych dobrovoľníkov do rozvojových krajín
•  ADRA Slovensko zaistí vyslanie do Albánska, Turecka a Gruzínska
•  Pre dobrovoľníkov pripravíme podmienky, zaistíme ich vyškolenie a budeme 

monitorovať ich službu v cieľovej krajine 

Towards Effective Humanitarian Volunteering
Projekt je zameraný na vytváranie vhodných podmienok pre vysielanie humanitárnych 
dobrovoľníkov. Donorom je Európska komisia v rámci programu EU Aid Volunteers.
Našimi partnermi sú neziskové organizácie a spoločne sme vytvorili konzorcium 
krajín: Česká republika, Francúzsko, Arménsko, Kirgizsko, Macedónsko, Srbsko, 
Kambodža, Nepál, Libanon
•  Pripravíme organizácie mimo EÚ na prijatie a mentorovanie humanitárnych 

dobrovoľníkov, pomôžeme im dosiahnuť medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie 
dobrovoľníkov z EÚ 

•  Realizujeme odborné školenia a tréningy v oblastiach: 
- Bezpečnosť a ochrana zdravia
- Rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácii 
- Ochrana práv detí a mladistvých
- Manažment a mentorovanie práce dobrovoľníkov

Humanitárne a rozvojové projekty 
v zahraničí
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Exchange of good practices and Cooperation in Humanitarian 
Action to generate engagement
Projekt je zameraný na vytváranie vhodných podmienok a kooperáciu pri vysielaní 
humanitárnych dobrovoľníkov. Donorom je Európska komisia v rámci programu EU 
Aid Volunteers.
Našimi partnermi sú neziskové organizácie a spoločne sme vytvorili konzorcium 
krajín: Taliansko, Španielsko, Srbsko, Mozambik, Keňa, Guatemala, Peru, Kolumbia, 
Etiópia 
•  Pripravíme organizácie mimo EÚ na prijatie a mentorovanie humanitárnych 

dobrovoľníkov, pomôžeme im získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie 
dobrovoľníkov z EÚ 

•  Realizujeme odborné školenia a tréningy v oblastiach: 
- Bezpečnosť a ochrana zdravia
- Rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácii 
- Manažment a mentorovanie práce dobrovoľníkov

Integrácia ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na území 
Slovenska
Od decembra 2016 do konca roka 2019 sme pomáhali ľuďom, ktorým bola na území 
Slovenskej republiky udelená medzinárodná ochrana, aby sa začlenili do spoločnosti. 
ADRA v partnerstve s občianskym združením Marginal pokračovala v realizácii 
projektu STEP 3, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EU (AMIF – Fond pre azyl, 
migráciu a integráciu). 
Náš multidisciplinárny tím pomáhal týmto ľuďom prostredníctvom poskytovania 
komplexných služieb, rôznych druhov poradenstva a asistencie:
•  zabezpečenie ubytovania, prístupu k lekárskej starostlivosti
•  pomoc pri hľadaní práce, pracovnoprávne poradenstvo
•  zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu, uznanie ich vzdelania
•  finančná pomoc
•  psychologická a právna pomoc 
•  kurzy slovenského jazyka
•  materiálna pomoc pri zabezpečení základných vecí ako oblečenie, vybavenie 

domácnosti a pod. 
Sme radi, že sme mohli sprevádzať našich klientov v ich postupnom začleňovaní sa 
do každodenného života, sledovali sme ako sa stávali sebestačnými, našli si prácu, 
ich deti chodili do školy, budovali si nové sociálne kontakty. Viacerí z nich sa rozhodli 
spolupracovať s nami, či s našimi partnerskými organizáciami ako dobrovoľníci, aby 
pomohli ďalším ľuďom s podobnými osudmi. 
Faisal z Afganistanu nám pomáhal ako kultúrny mediátor pri kontakte s ľuďmi z oblasti 
Stredného východu. Veľmi dojemné bolo vidieť ako pani Larysa z Ukrajiny doučovala 
základy slovenčiny pani Rodu zo Somálska, či Elizabeth z Kamerunu. Tieto aktivity 
prispeli k nadviazaniu priateľstiev, ale tiež k posilneniu ich kompetencií a zručností.
Nezabudnuteľné ostanú stretnutia spojené s prezentovaním ich kultúry, pestrých 
národných tradícií a ochutnávaním tradičných špecialít. Po troch rokoch systematickej 
služby sme projekt uzavreli s dobrým pocitom, že sme podali pomocnú ruku viac ako 
245 ľuďom, aby sa pre nich Slovensko mohlo stať novým domovom. 
Niekoľko čísel dokumentujúcich celé obdobie integračného projektu STEP 3: 

245245 1414 88
klientov, ktorým sme klientov, ktorým sme 

pomohli v integrácii na pomohli v integrácii na 
SlovenskuSlovensku

klientov a klientok získalo klientov a klientok získalo 
štátne občianstvo SRštátne občianstvo SR

študentov a stážistov u nás študentov a stážistov u nás 
absolvovalo odbornú prax absolvovalo odbornú prax 

v rámci štúdia sociálnej v rámci štúdia sociálnej 
práce na VŠpráce na VŠ

Naše aktivity na SlovenskuHumanitárne a rozvojové projekty 
v zahraničí
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Právna pomoc 
V rámci projektu právnej pomoci sme pomáhali ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí 
nepoznajú svoje práva alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. 
Venovali sme sa najmä rodinnému právu, nakoľko túto oblasť sme identifikovali ako 
najcitlivejšiu potrebu. Aj keď sme ľuďom poskytovali právnu pomoc bezplatne, táto 
služba si vyžadovala značné náklady. Nepodarilo sa nám získať ďalšie finančné zdroje 
na pokračovanie tohto náročného projektu, preto sme v závere roka boli nútení službu 
bezplatnej právnej pomoci ukončiť. Naše poďakovanie patrí tímu, ktorý sa tejto službe 
obetavo venoval a poskytol pomoc v krízach mnohým našim klientom. 

KIT – Komplexná pomoc obetiam domáceho násilia 
KIT – krízový intervenčný tím poskytoval komplexnú právnu, psychologickú aj sociálnu 
pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Naše hlavné aktivity: 
1.  Prevencia – vzdelávanie a osveta o problematike domáceho násilia (prednášky, 

školenia, konferencie, diskusie a workshopy pre laickú aj odbornú verejnosť) 
2.  Krízová intervencia (poradňa, krízová telefonická linka a výjazdy do terénu za 

klientmi) 
3.  Sociálna rehabilitácia a adaptácia (opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti, 

budovanie sebaúcty a sebadôvery, psychoterapia) 
4.  Advokácia (ochrana práv obetí domáceho násilia)
Krízová intervencia a pomoc obetiam domáceho násilia bol veľmi užitočný, ale zároveň 
aj personálne a finančne náročný program. Vzhľadom na to, že sme neuspeli pri získaní 
ďalších grantov na financovanie týchto aktivít, boli sme nútení program na konci roka 
ukončiť a našich klientov odkázať na partnerské organizácie, ktoré sa špecializujú na 
problematiku domáceho násilia. Naše poďakovanie patrí kolegyniam, ktoré sa službe 
Krízového intervenčného tímu venovali a pomohli mnohým klientom. 

Správa nezávislého audítora

Naše aktivity na Slovensku
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Celkové výnosy 560.796,54 €
z toho verejné zdroje 310.171,18 €

 z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu  306.750,30 €
 asignácia podielu zaplatenej dane (2%) 3.420,88 €

z toho súkromné zdroje 250.625,36 €
  z toho prostriedky od projektových partnerov 217.877,69 €
 verejné zbierky 24.651,66 €
 dary 7.204,84 €
 iné/ostatne výnosy 91,17 €

Celkove náklady 543.129,59 €
 z toho projekt integrácie osôb s poskytnutou 
 medzinárodnou ochranou v SR 175.161,22 €
 prevádzka 119.602,71 €
 humanitárna pomoc v Libanone 86.280,34 €
 dobrovoľníctvo v zahraničí a budovanie kapacít 75.877,84 €
 z toho SAMRS VAP 39.376,71 €
 EU Aid Volunteers 36.501,13 €
 budovanie kapacít na Ukrajine a v Maďarsku 45.012,81 €
 iné/ostatné náklady 26.430,48 €
 právna pomoc ľuďom v núdzi a obetiam domáceho násilia v SR 14.764,19 €

Sme nezisková organizácia, preto všetky naše aktivity sú priamo závislé na ochote 
a štedrosti vás – našich darcov a donorov. Vďaka vašej podpore sme mohli zrealizovať 
všetku pomoc a službu aj v tomto roku. Každý dar – malý aj veľký je pre nás 
príležitosťou pomáhať a tiež vyjadrením dôvery v našu prácu. 
V tomto priestore nedokážeme zverejniť poďakovanie všetkým, ale nechceme zabudnúť 
na našich najdôležitejších partnerov, ktorí našu službu systematicky podporili aj 
v tomto roku. 

Podporiť naše aktivity môžete aj vy: 
•  Finančným príspevkom na náš účet verejnej zbierky SK83 8330 0000 0028 0179 0152
•  Venovaním 2-3 % z vašich daní 
•  Aktívnym zapojením do dobrovoľníckej služby 
•  Zapojením sa do fi nančných a materiálnych charitatívnych zbierok 
•  Verejnou podporou našich aktivít na sociálnych sieťach 

Finančná správa Poďakovanie sponzorom a donorom

Ďakujeme
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