
Po dlhšom odmlčaní Vás úprimne 
pozdravujeme z Veľkého Slavkova. Vidíme 

s odstupom času, že nie je jednoduché napĺňať cieľ 
Božej služby nám danej.

Poskytnúť duchovnú a sociálnu pomoc mladým 
chlapcom po ukončení ústavnej 

starostlivosti v detskom domove je nad ľudské sily 
vzhľadom na ich handicapy.

Hlavne, ak cieľom je, aby sa naučili 
pracovať .

Ale poďme na to „ČO PREŽÍVAME“

úžasné duchovné budovanie pracovného tímu

viditeľný odborný rast pracovného tímu - už sme    
     veľmi skúsení, ale nie dokonalí...

výrazný posun v sociálnom dozrievaní 
chlapcov, ktorí sú u nás viac ako 2 roky

     (huurrrááá)- sú to takmer chlapi

prácu Ducha Božieho u viacerých chalanov
      v chápaní Božích vecí a ich rast

extrémne sa trápime s platením energií a nájmu    
      v našom dočasnom bývaní - máme znova dlhy    
      (penzión Mlyn)

extrémne sa trápime s �nanciami pre ďalší rok 
      a s prácou pre naše pracovné stavebné partie

A „ČO NÁS ČAKÁ“

kvôli bodu „extrémne drahé naše súčasné 
dočasné bývanie“ rýchlo dokončujeme prvé dve 
podlažia z plánovaných štyroch podlaží na našej 
rekonštruovanej ubytovni.10. februára chceme 
kolaudovať a začať bývať za 1/5 terajších energií, 
čo i tak len tak - tak �nančne zvládneme.

rozbehnutie absolútne pripravenej prevádzky
na výrobu lícových tehál kde 5 našich klientov 
bude pracovať na TPP

získať zákazky pre našu stavebnú partiu (5 od-
borní remeselníci a 5 - 7 pomocných robotníkov)

STREDISKO

EVANJELICKEJ

DIAKONIE

Január 2009
ZMENA FILOZOFIE FINANCOVANIA?

Kým pravicová vláda ve-

dela doceniť sociálnu 

prácu mimovládnych or-

ganizácii a nepovažovala 

za stratu podporiť našu

prácu, táto vláda to pova-

žuje za stratu.

Preto budeme drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišo-

vi a milí sociálne cítiaci priatelia potrebovať omno-

ho viac vašu �nančnú podporu, ktorú sme doteraz 

v našom zariadení viac nechávali na ochotu štátu, 

pretože to je i jeho povinnosť.

Veľmi sa na to tešíme, že našimi spoločnými darmi, 

bude ešte viac oslávený náš dobrý Boh, Boh sirôt a 

vdov.

Budeme o tom informovať omnoho podrobnejšie 

ako doteraz.

KOĽKO POTREBUJEME?
Veľa.

Dlhy za energie                       170 000 Sk

Dokončenie rekonštr.   4 000 000 Sk

Prevádzkové náklady na zrekonštruovanej 

ubytovni a strava budú bez problémov pokryté 

z práce našich chalanov.

Potrebujeme pokryť predovšetkým zostávajúcu 

rekonštrukciu.

Ostatné info na: www.domnapolceste.sk

Kontakt: Tatranská 71, 059 91, Veľký Slavkov,

Tel.: 052 7796149
    Mob.: 0903 630 953 - Stanislav Gurka

  Mob.: 0903 855 021- Vladimír Maťaš
Bankový účet: ČSOB Poprad

Bežné náklady: 4001993196/7500
Rekonštrukcia: 4005013116/7500

Nemýľ sa: Finančným 
podporením sociálnej 

práce si nekúpiš spásu 
a večný život.
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