Zasa sú tu tie 2% z dane... ?!?
podporme dobro k blížnemu, ale i hospic
Konanie dobra ako aj prejavy lásky k blížnemu vôbec, by mali byť pre človeka v
dennom živote dôležitými atribútmi, ktoré mnohí rodičia zvyknú rozvíjať už od jeho útleho
veku. Je preto dôležité a žiaduce, ak sa s nimi začína doma v rodine, teda medzi najbližšími,
nakoľko ona je základom každej, dobre prosperujúcej a fungujúcej spoločnosti. Potom už do
tohto procesu vstupuje škola, ktorá ho usmerňuje a uvádza do perspektívnej budúcnosti.
To, ako sa to na človeku prejaví, je rôzne. V bardejovskom hospici majú v tomto
dobré skúsenosti, najmä v konaní dobra cez dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú a pomáhajú
bezplatne pri rôznych činnostiach v prospech pacientov a potom sú to dobrodinci, ktorí
neváhajú pomôcť finančne či už poukázaním zo zaplatenej dane z predošlého roka resp.
zapájaním sa do novej aktivity „Hospicové euro“ alebo osobitným príspevkom.
Účasť na aktivite „2% z daní“ je výhodným druhom pomoci pre ľudí dobrej vôle tým,
že ju nemusia podporiť cez konkrétne peniaze v hotovosti, ale stačí vypísať iba zopár riadkov
príslušného tlačiva s podpisom a odovzdaním svojmu účtovníkovi v práci, ktorý toto predloží
daňovému úradu. Teda jednoducho povedané, takmer bez námahy pomôžete dobrej veci.
Slovensko patrí medzi kresťanské krajiny. Práve sa ukončilo slávne veľkonočné
obdobie, kedy pri zmŕtvychvstalom víťaznom Kristovi, mali mnohí z nás možnosť meditovať
a zamýšľať sa nielen o tom, aby sme sa stali lepšími, ale aj ako prejaviť svoju solidaritu,
uvedomelosť a dobroprajnosť v pomoci tým, ktorí sú na to odkázaní, teda vyššie spomenutým
spôsobom zdarma a s láskou v prospech blížnych.
A práve tu nastáva ten čas, kedy sa môžete šľachetne prejaviť v zmysle uvedeného.
Preto keď vás onedlho oslovia zainteresovaní ľudia zo spoločenských, športových, charitných
či iných organizácií, aby ste pomohli, buďte k ním ústretoví, zhovievaví a vľúdni a pomôžte.
Veď títo vlastne cez svoje inštitúcie konajú dobro pre deti, mládež i tých starších či chorých,
suplujú – resp. nahrádzajú štát, ktorý v týchto oblastiach, ktoré sú zahrnuté do tzv. tretieho
sektoru pokrivkáva, nevládze a nestačí...
Z vašej strany ide teda len o to, pre koho sa rozhodnete, komu prispejete. Nebuďte
prosíme pri tomto apatickí a snáď aj pohodlní a pomôžte. Veľmi si to všetci budeme
považovať a zainteresovaní vám budú nesmierne povďační.
Ak sa naozaj rozhodnete pomôcť, môžete podporiť aj prvý slovenský Hospic Matky
Terezy, prosíme vás vyžiadajte si spomínané tlačivo buď priamo v hospici alebo ho možno
zosnímať prostredníctvom internetu na web/stránke: www.hospicmatkyterezy.sk resp. si ho
môžete vyzdvihnúť priamo v hospici v Bard. Novej Vsi.
Prosíme vás, neváhajte a pridajte sa k šľachetným podporovateľom a priateľom
hospicu, teda k tým, ktorí už viac krát podporili a pomohli. Ďakujeme vám!
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