
Dvaja malí, ani nie trojroční, pacienti Maťko a Emka sedia na posteli a z taniera vyjedajú nakrájané kúsky melónu. Dva- 
násťročný Filip hľadí von oknom na holuby a teší sa, že si ich raz pôjde odfotiť. Šestnásťročný Mirko sa ujme malej Timky 
v kočíku a prechádza sa s ňou po chodbe. 

Toto je len pár detí, ktoré sa liečia na vážne onkologické ochorenie. Každé z nich má svoj príbeh. Ich súčasťou sa v detskom veku 
stala nemocnica. Mnohé tu s rodičmi trávia celé mesiace...

Aby v náročnom období svojho života neboli samé, potrebujú pomoc a podporu. Už 15 rokov im ju dáva Svetielko nádeje – 
občianske združenie, ktoré svojimi projektmi uľahčuje život ťažko chorým deťom a ich rodinám. 

Svetielko nádeje – to ste aj Vy! 

Všetky naše projekty a činnosť realizujeme len vďaka Vašej podpore. Pretože chápete, aké dôležité je darovať svoje 2% z daní  
v prospech Svetielka nádeje. Vaše dve percentá nám už 15 rokov pomáhajú podávať pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli na 
tej najťažšej ceste svojho života. Vďaka Vašej podpore sme zriadili detský mobilný hospic, prepravnú službu, byt pre rodiny 
onkologicky chorých detí v areáli nemocnice. Plníme meninové a narodeninové priania detí v nemocnici, nezabúdame na 
Vianoce a Silvester. Pre vyliečené deti robíme výlety a rekondičné pobyty, organizujeme stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa. 
Pomáhame nemocnici rekonštruovať oddelenie, čakáreň, ambulancie, podporujeme nemocničnú školu... Je toho oveľa viac, 
čo môžeme vďaka Vašej podpore z 2% Vašich daní zrealizovať. Chceme Vám povedať, že ste pre nás veľmi dôležití. Spolu  
s Vami ich v tom nenechávame samé. Deti, ktoré sme spomínali v úvode tohto listu, nepoznáte a predsa ste sa ich dotkli, lebo ste 
nezostali ľahostajní. Dokázali ste otvoriť svoje srdce a pomôcť. Stačilo tak málo... Stačili iba dve percentá. 

Aj tento rok je tu šanca. Veríme, že nás podporíte a budeme môcť vďaka Vám pomáhať naďalej. Využite možnosť darovať 2%  
dane z príjmu Svetielku nádeje. Vyhlásenie, kde stačí vyplniť Vaše údaje a pripojiť k Potvrdeniu o zaplatení dane, je súčasťou 
tohto listu. Podrobný postup ako venovať 2% nájdete aj na našej stránke www.svetielkonadeje.sk. V prípade, že nás neviete 
podporiť formou asignovania dane, uchádzame sa aj o Vašu priamu podporu – každé euro pomôže a my ho našimi aktivitami  
a prácou ešte znásobíme. Aké sú možnosti podpory nájdete tiež na našej webovej stránke.

 Za Vašu podporu a priazeň Vám z celého srdca ĎAKUJEME.

MUDr. Pavel Bician
predseda OZ Svetielko nádeje a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie
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II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov

SVETIELKO NÁDEJE12
Sídlo

Nám. L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica13
Právna forma

Občianske združenie14
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)

3 7 8 8 9 3 4 615

Už 15 rokov pomáhame  
vďaka Vám.  
Pomáhajme ďalej...
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