
 Máš nový spacák?  
Tak svoj starý pošli do tábora 

UTEČENECKÉHO 
Čo im osoží, ak im niekto z vás povie: „Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa“, no nedáte im, čo 

potrebujú pre telo? Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. Jak 2,16-17 

Ochladilo sa. Utečenci, ktorí uviazli bez strechy nad hlavou v utečeneckých táboroch sa potrebujú prikryť...  

ADRA Bosna a Hercegovina nás požiadala o naliehavú pomoc pre utečenecký tábor Usivak pri Sarajeve v Bosne. 

Preto ADRA Slovensko v spolupráci s klubom PATHFINDER organizuje zbierku 

spacákov a hygienických balíčkov. 

JEDEN SPACÁK pomôže JEDNÉMU ČLOVEKU  

prečkať chladné noci v teple. 

Príležitosť pre všetkých obetavých kresťanov i nekresťanov,  Pathfindrov, Adrákov 

a dobrovoľníkov rýchlo a účinne pomôcť. 

Dôležité INFORMÁCIE: 

Pošlite nám na mail: stanislav.bielik@adra.sk kontakt na dobrovoľníka, ktorý vo Vašom zbore bude 

kontaktná osoba a koordinátor pre zbierku spacákov a hygienických potrieb. Obratom dostane 

podrobné inštrukcie ako na to.  

DOBROVOĹNÍK:  

 dospelá osoba, reaguje na maily a zdvíha telefóny   

 pomôže rozšíriť INFO o zbierke cez facebook a maily medzi okruh známych.  

 zaistí zozbieranie a krátkodobé uskladnenie spacákov a hygienických potrieb.  

 bude k dispozícii pre ľudí z cirkvi aj z verejnosti, ktorí by sa vo vašom regióne chceli zapojiť a priniesť svoj 

spacák do zbierky. 

ADRA: po ukončení zbierky zabezpečí odvezenie do centrálneho skladu a následnú dopravu do Bosny.  

K vášmu spacáku ADRA pridá teplú deku a ďalšie hygienické potreby.  

KEDY: 1.-15. novembra zbierka. Po 15. novembri odvoz do utečeneckého tábora 

ČO: Funkčný, čistý spacák v obale, teplá deka, hygienický balíček (šampón, mydlo, zubná pasta, zubná kefka). 

Ideálne je dodať zabalené v banánovej krabici. 

KAM A AKO DOPRAVIŤ:  

 Priniesť do zboru CASD, kde naši dobrovoľníci dar prevezmú a pripravia na transport do centrálneho skladu. 

 Jednotlivci: možnosť poslať balík aj poštou na: ADRA Slovensko, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 

FINANČNÁ PODPORA: váš balík so spacákom vieme dopraviť za 5 € až do Bosny.  

Účet: SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035026 

Pokiaľ máte v zbore oficiálnu pokladničku ADRA, je možné do nej prijať aj hotovosť a po skončení zbierky poslať 

jednou sumou na účet. Finančný príspevok je dobrovoľný = môžete prispieť aj viac ako 5 €   

Viac info na adrese: stanislav.bielik@adra.sk 
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