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Nepokojné Vianoce
O Vianociach sa zvykne hovoriť, že sú to najkrajšie sviatky v roku. Spájame si s nimi pokoj, 

rodinnú pohodu, odpočinok, obdarovanie.  Kristove narodenie akoby ani nedávalo šancu myslieť 
inak.  A predsa  sú  tohoročné  sviatky  Božieho narodenia  a čakanie  na  nový rok  pri  pohľade  do 
liturgického  kalendára,  pri  pohľade  na  sviatky  nasledujúcich  dní  aj  niečím  iným,  niečím 
znepokojivým. Niečím, čo ich spája s nedávnym rozhodnutím slovenského ústavného súdu, ktorý si 

neváži život pred narodením.
Ústavný  súd  SR  čakal  s rozhodnutím 

dlhých  šesť  rokov.  Celý  čas  som  si 
myslela,  že  to  bolo  dlho.  Až  keď  som 
uvidela  rozhodnutie,  tak  som  videla,  že 
naopak tie dlhé roky boli krátko na to, aby 
súd  rozhodol  správne.  Správne  znamená 
verne  sľubu,  ktorý  ústavní  sudcovia 
skladajú  do  rúk  prezidenta  SR,  v ktorej 
sľubujú  nielen  svoju  nestrannosť 
a nezávislosť,  ale  aj  to,  že  budú „chrániť 
neporušiteľnosť  prirodzených  práv 
človeka“.  Nestalo  sa.  Prirodzené  práva 
nenarodených detí, života pred narodením, 
im toho hodné nebolo. 

Keď si v našich chrámoch a domovoch budeme pripomínať a sláviť narodenie Ježiša Krista, 
všetky  tie  nevinné,  obrazmi  a koledami  oslavované  udalosti  Božieho  narodenia,  nebude  možné 
nemyslieť  na  deti  nenarodené.  Na  deti,  o ktorých  živote  rozhodol  niekto  iný.  A rozhodol  tak 
nespravodlivo a proti právu. Tak ako Herodes pred dve tisíc rokmi.

Vianoce  budú  aj  tento  rok  sviatkami  pokoja  a rodiny.  Nemôžu  byť  iné.  Využime  ich 
nádhernú atmosféru aj na hodnotenie času už prežitého a dajme si predsavzatia do budúcnosti. Na 
ten rok, ktorý je pred nami. Nedajme sa odradiť, že práca, ktorú vykonávame na obranu ľudského 
života,  nepriniesla  ešte  takú  úrodu,  akú  očakávame.  Začnime  od  seba  pretvárať  okolie  svojim 
životom a postojmi v rodine, v politike, v médiách, v obci, v práci, v cirkvi, v škole, medzi priateľmi 
i tými, čo nás nechápu! Buďme jasní a transparentní v postoji ochraňovať ľudský život nie len pri 
jeho počatí, ale aj v priebehu života a pri jeho konci. Nech nám každému denne rezonujú v duši i 
srdci slová Svätého Otca Jána Pavla II ."Nebojte sa!" 

Prajem vám všetkým, ktorí čítate tieto riadky, radosť zo života - žiť večne! Aj o tom je čaro 
Vianoc.

Anna Záborska
Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH 
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Rok 2007 v neziskovej organizácii Áno pre život

1.   Realizované aktivity ...

• V roku 2007 sme poskytli dočasné ubytovanie v Domove Gianny B. Molla 19-im matkám a 
ich 26-im deťom. Od vzniku organizácie (1998) sme do 31.12.2007 podali pomocnú ruku 
v ťažkých životných situáciách spolu 327 osobám, z toho141 ženám a ich 186 deťom. 

• 23.- 24. marca sa konal IX. ročník Medzinárodnej konferencie „Vyber si život“. Hlavné 
úlohy  konferencie  -  zhodnotenie  50-tich  rokov  od  legalizovania  umelého  potratu  na 

Slovensku  a  v  okolitých  krajinách, 
zoznámenie sa so zahraničnými skúsenosťami 
s pravdivým informovaním o utrpení žien po 
potrate a hľadanie východísk pre prevenciu a 
pomoc  ženám  po  potrate.  Na  konferencii 
vystúpili  rečníci  zo  Slovenska  -  právnik 
Radoslav Procházka, demograf  Karol Pastor, 
politik  Vladimír  Palko,  teológ  Ľubomír 
Stanček,  bioetik  Ján Ďačok a zo zahraničia - 
Georgette  Forney  (na  obrázku)  a  Joseph 
Meaney z USA, Ewa  a Lech  Kowalewski 
z Poľska,  Vojtech  Cigánek  z ČR  a Imre 

Teglasy z Maďarska.
• Zbierka  Podeľme sa!  –  predstaviteľky Katolíckeho  hnutia  žien  Slovenska  zrealizovali 

duchovný a sociálny projekt s názvom Podeľme sa! Išlo o celoslovenskú zbierku v pôstnom 
období  vo  farnostiach,  spoločenstvách,  organizáciách,  spolkoch  i  rodinách  na  celom 
Slovensku. Cieľom bolo povzbudiť ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci a to 
dosiahnuť novým spôsobom:  „nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem“. 
Finančný výťažok zo zbierky vo výške  357 410,50 Sk bol venovaný na opravu a údržbu 
nášho  Domova  Gianny  B.  Molla,  tiež  na  jeho  činnosť  a  prevádzku  telefonickej  Linky 
pomoci. 

• II. púť k sv. Gianne - pri príležitosti 45. 
výročia  úmrtia  sv.  Gianny  B.  Molla, 
patrónky  nášho  domova  pre  osamelé 
matky s deťmi v núdzi, sme v dňoch 28. - 
29.  apríla  2007  v spolupráci  s farským 
úradom  v Rajeckých  Tepliciach 
zorganizovali   púť  k sv.  Gianne  v 
Kostole  Božského  Srdca  Ježišovho 
v Rajeckých  Tepliciach.  V sobotu 
podvečer  celebroval  svätú  omšu  dekan 
farnosti Jozef Šuráb,  po ktorej  vystúpili 
so  svojim  koncertom  hudobná  skupina 
rodiny  Jendruchovcov  (na  obrázku).  V 

nedeľu celebroval svätú omšu ThLic. Daniel Dián. 
• Zasadanie správnej rady – členovia rady sa zišli 2x v roku a to 23. februára, kedy schválili 

úpravu vnútroorganizačných smerníc neziskovej organizácie a členstvo organizácie vo Fóre 
kresťanských inštitúcií. Na zasadnutí rady dňa 24. júla predsedníčka rady Marcela Dobešová 
informovala členov o hospodárení organizácie.  Riaditeľka organizácie Áno pre život n.o. 
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Anna  Verešová  informovala  členov  o prebiehajúcich  projektoch  i o plánovaných 
projektových zámeroch.  Tiež  prezentovala  napĺňanie  Strategického  plánu organizácie  na 
roky 2003 – 2008. 

Dôležitým bodom programu bola voľba členov správnej a dozornej  rady, tiež predsedu a riaditeľa 
organizácie. Člen správnej rady Ing. Andrej Sočuvka požiadal členov o uvoľnenie z členstva. Za 
nového  člena  rady  bol  navrhnutý  a  jednohlasne  schválený  Ing.  Arch.  Vladimír  Záborský.  Za 
predsedníčku správnej rady bola navrhnutá a zvolená RNDr. Ing. Marcela Dobešová a za riaditeľku 
organizácie Bc. Anna Verešová. 

• Pomoc rodinám v núdzi 
Počas  roku  sme  naďalej  pokračovali 
v pomoci rodinám v núdzi v Rajeckom 
regióne  formou  poradenstva  i 
materiálnej  pomoci  –  pomoc  pri 
narodení  dieťaťa,  pomoc  pri  nástupe 
do  školy,  šatstvo,  obuv,  pozvania  na 
výlety a p.). Medzi konkrétne aktivity 
patrí tiež finančná podpora pre 17 deti 
zo  7  viacdetných  rodín.  Jedná  sa 
o jazykové kurzy,  hudobné a výtvarné 
odbory  ZUŠ ap.  V tejto  aktivite  bola 
naša  nezisková  organizácia 
sprostredkovateľom,  pretože  túto 
finančnú podporu poskytlo slovensko - 
francúzske občianske združenie Deti 
Dunaja so  sídlom  v Bratislave, 

s ktorým máme už dlhoročnú spoluprácu. Spolupráca s týmto združením Deti Dunaja so sídlom 
v Bratislave  prináša  okrem  pomoci  rodinám  aj  rôzne  aktivity,  ktorými  prichádzajú  do  nášho 
domova  študenti  bábkoherectva  –  (na  obrázku)  26.  februára  mohli  deti  z nášho domova  i. deti 
z mesta  a  z okolia  vidieť  bábkové  predstavenie  "Modrý  Peter",  ktoré  im prišli  zahrať  študenti 
VŠMU z odboru bábkoherectva.  Toto predstavenie nacvičili  v rámci projektu, ktoré bolo určené 
deťom v  domovoch,  ústavoch,  a nemocniciach.  Na  tomto  veľmi  peknom projekte  má  zásluhu 
občianske  združenie  Deti  Dunaja  z Bratislavy.  Detských  divákov  čakali  po  predstavení  tvorivé 
dielne, ktoré viedli študenti z VŠMU.

• Projekt  „Zachráňme  životy“  -  občianske  združenie  Fórum  života  prizvalo  našu 
organizáciu  do  aktívnej  účasti  pri  vybudovaní  nového 
humanitárneho  darcovského  systému  určeného  pre  záchranu 
počatého  dieťaťa  a pomoc  budúcej  matke.  Táto  pomoc  budúcej 
matke  sa  realizuje  pomocou  pravidelnej  mesačnej  finančnej 
výpomoci  získanej  od darcov.  Cieľom poskytovania  mesačného 
príspevku je pomôcť tehotnej žene, ktorej krízou je neplánované, 
nechcené  tehotenstvo.  Darcovský  systém  funguje  na  spôsobe 
„adopcie“  tehotnej  ženy  a jej  počatého  dieťaťa.  Projekt  bol 
oficiálne  spustený  5.  decembra  na  tlačovej  konferencii 
v Bratislave.  Viac  informácii  sa  dozviete  na 
www.zachranmezivoty.sk. 

• Infokampaň  „Domáce  násilie  ubližuje  všetkým“  –  dňa 19. 
novembra v Rajeckých Tepliciach a v Rajci sme zorganizovali informačnú kampaň s cieľom 
zvýšiť povedomie verejnosti o probléme domáceho násilia. Našou snahou bolo upozorniť 
verejnosť na fenomén násilia páchaného tam, kde sa máme všetci cítiť najbezpečnejšie – 
doma. Prečo práve 19. novembra? Tento deň je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania 
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a zneužívania detí. Detí sú v reťazci obetí domáceho násilia tie, ktoré sú najzraniteľnejšie a 
najviac  zneužívané.  V  mesiaci  novembri,  presne  25.  novembra,  si  svetová  verejnosť 
každoročne  pripomína  ďalší  deň  proti  násiliu  -  Medzinárodný  deň  boja  proti  násiliu 
páchanému na ženách. Ďalšou skupinou ľudí na ktorých je páchané v domácnostiach násilie, 
sú starí a chorí ľudia. O týchto sa hovorí najmenej, tento problém je vo verejnosti najviac 
tabuizovaný. Domáce násilie je alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú 
pozornosť nás všetkých

• Dni zdravia v Domove Gianny B. Molla - 
V dňoch od 8. do 10. októbra sa konala 
v našom  Komunitnom  centre  aktivita 
s názvom  „Dni  zdravia“,  ktorá  bola 
zameraná  na  vzdelávanie  klientov 
v oblasti  prevencie  a ochrany zdravia. 
V oblasti  vzdelávania  v uvedenej 
problematike  sme oslovili Regionálny 
úrad  verejného  zdravotníctva  - 
Poradňu  zdravia   so  sídlom v Žiline. 
Prednášky  boli  zamerané  na   témy  : 
Správna  výživa  detí,  Zdravá 
životospráva,  infekčné  ochorenia  a 
Ochorenia  prenášané  zvieratami.  Tiež 
sa  konala  zaujímavá  prednáška  na 

tému  „Ako  prestať  fajčiť“.   Prednášajúcimi  boli  odborníci  a lekári  z viacerých  medicínskych 
oblastí: MUDr. Pálenicová, MUDr. Gašparová, MUDr. Marejková a p. Tomášová.  Pre deti boli 
pripravené tvorivé dielne,  kde si zhotovovali rôzne výrobky na spomínanú tému zdravia  a počas 
ktorých boli obdarované balíčkami s ovocím. Klientky domova si pre spestrenie programu pripravili 
ovocné a zeleninové šaláty. 

• Vianočná  zbierka  –  v predvianočnom  čase  sme  sa  už  po  štvrtýkrát  zapojili  do 
celoslovenskej zbierky s názvom P o m ô ž t e   s p o l u  s    n a m i, ktorú  organizuje 
Slovenská  humanitná  rada  v spolupráci  so  spoločnosťou Tesco  Stores  SR,  a.  s.  Počas 
adventných  víkendov  sme  spolu  s našimi  dobrovoľníkmi  v HM  TESCO  v Považskej 
Bystrici  vyzbierali  spolu  92  167  Sk.  Výnos  zbierky  bude  použitý  na  prevádzku  Linky 
pomoci v roku 2008.

• Vystúpenie  na  konferenciách  –  počas  roka zamestnanci  reprezentovali  organizáciu  na 
rôznych odborných fórach a konferenciách. Témy prednášok: 

Cielená práca s tehotnými ženami v krízových situáciách ako prevencia pred separáciou dieťaťa od 
matky (Anna Verešová)
Status  ženy  -  matky  v  súčasnej 
spoločnosti,  pomoc  matkám  v núdzi 
(Anna Verešová)
Dlhodobá  reintegrácia  obchodovaných 
ľudí (Andrea Bezáková)

• Prednášky  a besedy  so 
študentmi  –  viaceré  školy  na 
Slovensku  prejavili  záujem 
o besedy  a prednášky  na  témy: 
Ochrana  života,  Domáce  násilie, 
Obchodovanie  s ľuďmi  – 
prevencia, ktoré sú určené žiakom 
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8. a 9. ročníka ZŠ a študentom SŠ a gymnázií. Mladí ľudia na týchto stretnutiach aktívne 
vstupovali do debaty a živo sa zaujímali o tieto problémy spoločnosti. 

2. Realizované projekty ...
2.1 Názov projektu: Nový sociálny program na pomoc deťom 

a ich matkám nachádzajúcim sa  
v krízovej situácii

Projekt podporil: Žilinský samosprávny kraj
Obdobie: apríl  - november 2007

Hlavné ciele projektu:
Nové formy pomoci pre deti a matky v Domove Gianny B. Molla za účelom zvýšenia možnosti ich 
adaptácie  v spoločnosti,  najmä  rozvoja  osobných  zručností  a možností  sebarealizácie  (stretnutia 

svojpomocnej  skupiny,  tvorivé 
dielne,  doučovanie  detí  so 
zhoršeným  prospechom, 
voľnočasové aktivity).

Zvýšenie úrovne informovanosti 
v Rajeckom regióne o probléme 
domáceho  násilia 
a o možnostiach pomoci  ľuďom 
v krízových  životných 
situáciách,   za  účelom 
dosiahnutia  zmeny  a scitlivenia 
verejnosti  voči  násiliu 
páchanom  na  ženách  a deťoch 
(prednáška  pre  verejnosť  a pre 
študentov  -  na  obrázku, 

infokampaň, vydanie propagačného materiálu).

2.2 Názov projektu: Priestor pre radosť 
Projekt podporila: Nadácia Tatra banky
Obdobie: jún – august 2007

Hlavným  cieľom  projektu  bola  úprava  záhrady  na 
priestor, kde sa deti budú môcť bezpečne hrať.  Celá 
komunita  domova  bola  zapojená  do  vyčistenia 
a splanírovania terénu.  Nasledovali  stavebné práce - 
zabetónovanie  podkladu  pod  záhradný  altánok 
a pieskovisko. V záhrade sa vysadili okrasné dreviny 
a   zakúpili  lavičky.  Pre deti  bola  zakúpená drevená 
hojdačka  so  šmýkačkou.  Realizáciou  projektu  sa 
výrazne  zvýšila  kvalita  života  klientov  v domove. 
Využitím  týchto  vonkajších  priestorov  sa  zlepší 
a skvalitní  práca  dobrovoľníkov  s deťmi.  A 
v neposlednom  rade  sa  úpravou  záhrady  zvýšila 

bezpečnosť detí  pred úrazmi.  Po 
ukončení  všetkých  prác  bol 
zorganizovaný piknik, na ktorom 
sa  zúčastnili  matky  s  deťmi  z  domova,  zamestnanci,  dobrovoľníci  i 
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predkladateľka  projektu  Monika  Tretinová  z  Kamennej  Poruby,  ktorá  ho  podala  v  rámci 
zamestnaneckého programu spoločnosti TATRA BANKA a.s.
Nadácia Tatra banky

2.3 Názov projektu: Tri kvapky dobrovoľníka pre deti v núdzi 
Projekt podporila: Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom
Obdobie: júl 2007 – jún 2008

Tri  kvapky  dobrovoľníka  sú:  kvapka  prijatia,  kvapka  osobného  príkladu  a tvorivosti  a  kvapka 
aktivity. Pretlmočené do praxe to znamená: všimnúť si ľudí okolo seba, prijať „iných“ ako som ja, 
podať pomocnú ruku, prekonať sebectvo a lenivosť, odbúrať v sebe nánosy rôznych predsudkov 
a mýtov.  Ukázať  ochotu,  trpezlivosť,  lásku,  obetavosť,  nezištnosť   a pracovitosť   a  konkrétne 
pomôcť deťom v núdzi. 
Medzi prvé  aktivity 
patril „Týždeň 
s francúz skymi 

dobrovoľníkmi“. 
V rámci dlhoročnej 

spolupráce  so 
slovensko  – 
francúzskym 
občianskym 
združením  Deti 

Dunaja so  sídlom 
v Bratisl ave navštívili  náš 
Domov Gianny  B.  Molla 

študentky 
z Francú zska.  Mathilde, 
Lena a Mariana  (na 
obrázku) jeden  týždeň 
prežili ako 
dobrovoľníčky  na  Slovensku.  V týždni  sa  uskutočnili  viaceré  aktivity  –  tvorivé  dielne,  krúžok 
„Učíme sa francúzsky“, športové aktivity, výlet za krásami Rajeckej doliny i opekačka v prírode. 
Okrem troch dievčat z Francúzska, detí z domova a z regiónu sa ich zúčastňovali aj  naši 

mladí dobrovoľníci. Tieto dievčatá neprišli naprázdno. Vo Francúzsku 
napísali projekt s názvom „Úsmev pre Slovensko“, ktorým žiadali 

o grant.  Okrem  grantu  organizovali  zbierky,  trhy  a koncerty.  Celý 
tento  výťažok  venovali deťom z nášho Domova Gianny B. Molla. Nakúpili im učebné pomôcky, 
telocvičné úbory, tašky, obuv i pekné knihy. Vo svete, v ktorom sú mladí ľudia vystavení všetkým 
nebezpečenstvám konzumnej spoločnosti, je ich skutok obdivuhodný. Realizáciou projektu, ktorý 
počíta so zainteresovanosťou mladých ľudí – dobrovoľníkov o deti žijúce  v domove sociálnych 
služieb,  chceme prispieť  k scitliveniu  týchto  mladých  ľudí  voči  ľuďom v núdzi.  Našou snahou 
v tomto projekte je trvalo spojiť tieto dve skupiny – vybudovať stabilné vzťahy  detí a mladých ľudí 
a povzbudiť v mladých ľuďoch túžbu „byť dobrovoľníkom“. 

2.3. Názov projektu: Nové stratégie v poskytovaní služieb  pre zvýšenie sociálnej 
inklúzie v Rajeckom regióne

Projekt podporil: Európsky sociálny fond v programe IS EQUAL
Obdobie: marec 2005 – december 2007
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Dňom 31.  decembra  sme  ukončila  realizácia  projektu,  počas  ktorého  sme  zrealizovali  viaceré 
vzdelávacie  kurzy  pre  znevýhodnených  ľudí  na  trhu  práce,  uskutočnil  sa  prieskum sociálnych 
potrieb obyvateľov Rajeckých Teplíc, vytvorilo sa Centrum poradenstva, ktoré poskytuje bezplatné 
právne,  psychologické  a sociálne  poradenstvo.  Ďalej  sa  uskutočnilo  viacero  stretnutí  partnerov 
doma  i v zahraničí,  zorganizovali  sme  záverečnú  medzinárodnú  konferenciu.   O projekte  sme 
informovali  verejnosť  v každom  našom  vydanom  materiáli,  publikovali  sme  v regionálnych 
i celoslovenských médiách. Realizáciou projektu sme získali manažérske skúsenosti zo spolupráce 

s organizáciami  a inštitúciami 
z viacerých  sektorov,  tiež  skúsenosti 
v manažovaní európskych projektov s 
medzinárodnými  partnermi  (na  obr. 
záverečná  konferencia  v Catanzare 
v Taliansku).  Získali  sme  skúsenosti 
v time  manažmente  i vo  finančnom 
manažmente. Otestovali sme si svoje 
schopnosti  a kapacity.  Výsledok 
projektu  nám  priniesol  hlavne 
poznanie  nových  ciest  ako  získať 
partnerov  na  spoluprácu  a  ako  sa 
účinne zapájať do riešenia sociálnych 
problémov 

ohrozených skupín obyvateľov. 

V priebehu projektu sme nadviazali nové kontakty s ďalšími zahraničnými partnermi, čo vyústilo 
do členstva neziskovej organizácie Áno pre život v medzinárodnej sieti sociálnych a vzdelávacích 
inštitúcií ENISE, ktorá pomocou zavádzania prvkov sociálnej ekonomiky pomáha rozvoju nových 
foriem  financovania  sociálnych  organizácií  a  rozširovaniu  kvalitných  sociálnych  služieb.  V 
nasledujúcom období je naplánovaná intenzívna dvojstranná a mnohostranná spolupráca v rôznych 
projektoch, pre ktoré sa budú hľadať finančné prostriedky zo zdrojov EU.

V roku 2008 oslávime 10. výročie vzniku našej organizácie Áno pre 
život.  V roku  1998,  presne  1.  septembra  bol  otvorený  domov  pre 
osamelé  tehotné  ženy  v núdzi,  ktorý  neskôr  dostal  pomenovanie 
Domov Gianny B. Molla a otvoril dvere aj matkám s deťmi – obetiam 
domáceho  násilia.  V roku  2008  sa  budú  všetky  naše  aktivity  niesť 
v duchu oslavy vzniku organizácie  a preto ...

.... organizujeme ...

• 26. januára  - ples Fóra života v Rajeckých 
Tepliciach

• 28. až 29. marca - X. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“ v priestoroch MsÚ 
v Rajeckých Tepliciach. 

• 26. – 27. apríla - púť k sv. Gianne v Kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach
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• 10. mája - benefičný koncert  pri príležitosti Dňa matiek 

• september - Deň otvorených dverí v Komunitnom centre pri Domove Gianny B. Molla 

Ponúkame ...
...  prednášky pre  žiakov ZŠ (8.  a 9.  ročník)  a  študentov  SŠ a gymnázií  na  témy:  Ochrana 
života, Domáce násilie, Obchodovanie s ľuďmi – prevencia.

...  priestor  nášho Komunitného  centra  pre  mladé  aktívne  mamičky,  ktoré  by sa  radi  počas 
materskej dovolenky stretávali a chceli vytvoriť materské centrum.

...  priestor pre dobrovoľnícke aktivity kreatívnych mladých ľudí, ktorí  by svoj  voľný čas 
chceli  zmysluplne  využiť  pri  práci  s deťmi,  ktoré  museli  z rôznych  dôvodov  opustiť  svoj 
domov, svoju rodinu a kamarátov..

LINKA POMOCI – 0800 12 00 24

Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať 
základné  informácie  o  formách  pomoci  ľuďom  nachádzajúcim  sa 
v krízovej  životnej  situácii.  Dovolať  sa  môžete  bezplatne  z celého 
územia Slovenska z pevnej siete.

Ďakujeme všetkým, ktorí našu 
organizáciu v roku 2007

podporili 2% z daní!

Získali sme  438 892 Sk.

Vďaka za prejavenú  dôveru.

Venujte nám 2 % z daní  z príjmu aj v roku 2008
Doteraz získané finančné prostriedky boli použité na  zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych 
služieb v domove pre osamelé matky s deťmi v núdzi a na rozvoj nových foriem sociálnych služieb. 
Presné  využitie  finančných  prostriedkov  zverejňujeme  v Obchodnom  vestníku  tak  ako  nám  to 
prikazuje zákon 
Výška príspevkov:

z 1 % dane v roku 2003  -     91 612 Sk 
z 2 % dane v roku 2004  -   263 029 Sk 
z 2 % dane v roku 2005  -   245 279 Sk 
z 2 % dane v roku 2006 -    500 831 Sk
z 2%  dane v roku 2007 -    438 892 Sk

Ako treba  postupovať,  ak  ste  sa  rozhodli  aj  v roku 2008 venovať  2  % z  dane  z  príjmu  našej 
neziskovej organizácii, sa dozviete aj na stránke www.rozhodni.sk. 

Ďakujeme ...
... všetkým našim stálym darcom
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...firmám, ktoré nám poskytli finančnú, či materiálnu pomoc  

... nadáciám

... samosprávam

... a všetkým, pre nás neznámym, darcom, ktorí nám darovali príspevok z 2 % z daní z príjmu
                                    

 

Plánujeme ... 
 28. až 29. marec - X. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“ v priestoroch MsÚ 

v Rajeckých Tepliciach. 

 26. až 27. apríl – III. púť k sv. Gianne v Kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach 

 10. máj - benefičný koncert  pri príležitosti Dňa matiek 

•        september - Deň otvorených dverí v Komunitnom centre pri Domove Gianny B. Molla 

Ponúkame... 
... prednášky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ a gymnázií na témy: Ochrana života, 
Domáce násilie, Obchodovanie s ľuďmi – prevencia.

...  priestor  nášho Komunitného  centra  pre  mladé  aktívne  mamičky,  ktoré  by sa  radi  počas 
materskej dovolenky stretávali a chceli vytvoriť materské centrum.

...  priestor pre dobrovoľnícke aktivity kreatívnych mladých ľudí, ktorí  by svoj  voľný čas 
chceli  zmysluplne  využiť  pri  práci  s deťmi,  ktoré  museli  z rôznych  dôvodov  opustiť  svoj 
domov, svoju rodinu a kamarátov..

Občasník ÁNO PRE ŽIVOT vydáva nezisková organizácia Áno pre život n. o. v náklade 1000 kusov. Registrované 
Okresným úradom v Žiline pod číslom 1/2000. Tlač MIDA PRINT Žilina.
Adresa  redakcie:  Riečna  10,  013  13  Rajecké  Teplice.  Telefón:  041/549  49  50,  0903  534  894,  e-mail: 

apz@nextra.sk,   www.  anoprezivot.sk.   Banka:  Slovenská  sporiteľňa,  a.s.,  Rajecké  Teplice,  číslo  účtu: 
0421339803/0900. 
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