Poňatie a vnímanie dobra cez lásku k blížnym
Čo sa deje v hospici s poukázanými 2% z dane?
Konať dobré skutky a prejavy lásky k blížnemu vôbec, by mali pre človeka byť
v každodennom živote najdôležitejšími atribútmi, ktoré sa zvyknú rozvíjať už od jeho útleho
veku. Je jasné a zmysluplné, že sa s nimi začína doma v rodine, teda medzi najbližšími,
pretože ona je základom každej, dobre prosperujúcej a fungujúcej spoločnosti. Potom už do
tohto diela – procesu vstupuje škola, ktorá ho usmerňuje a uvádza do možnosti perspektívnej
budúcnosti.
To, ako sa to na človeku prejaví je rôzne. V bardejovskom Hospici Matky Terezy
majú v tomto smere dobré skúsenosti, najmä v konaní dobra cez dobrovoľníkov, ktorí
prichádzajú a pomáhajú bezplatne pri rôznych činnostiach v prospech pacientov a potom sú
to ďalší, klasickí dobrodinci ( prevažne anonymní, ktorým sa nemožno osobitne poďakovať),
ktorí neváhajú finančne pomôcť poukázaním 2% zo zaplatenej dane z predošlého roka.
Tento druh nenáročnej a najmä jednoduchej pomoci je výhodnou pre ľudí dobrej vôle
tým, že nemusia podporiť cez konkrétne peniaze v hotovosti, ale stačí vypísať iba zopár
riadkov príslušného tlačiva s podpisom a odovzdaním svojmu účtovníkovi v práci, ktorý ho
predloží daňovému úradu. Teda jednoducho povedané, takmer bez námahy sa dá pomôcť
dobrej veci.
Načim však povedať, ako v hospici s takto získanými finančnými prostriedkami
nakladajú. Financie prichádzajú na účet agilného Občianskeho združenia Matky Terezy
(OzMT), ktoré vzniklo ešte pred otvorením prvého slovenského hospicu, Z tohto účtu sa
potom po dôkladnom zvážení vydeľujú isté čiastky či už na kúpu rôznych zdravotníckych
i iných prístrojov a pomôcok tak potrebných pre jeho prevádzku alebo sa nimi prispieva na
údržbu či opravy už pomaly tohto pätnásť ročného charitného zdravotníckeho zariadenia.
Jednou z posledných takýchto je výmena viacerých už časom poškodených okien,
ktoré spôsobovali veľké problémy najmä počas chladného, resp. daždivého počasia, často
ohrozujúceho nielen prevádzku, ale aj bezpečnosť elektrickej inštalácie. Preto sa v týchto
dňoch prikročilo k ich výmene, ktorú v súčinnosti s vedením hospicu (skrz zabezpečenie
nerušenej prevádzky pre beznádejne chorých pacientov) veľkoryso a bezplatne realizovala
firma: VYPTECH s.r.o. z Bard. Novej Vsi. Materiál bol zakúpený cez OzMT. Naozaj
šľachetné gesto a účelné využitie financií, ktoré tak mnohí z vás veľkoryso
poskytujete/poukazujete v prospech hospicu. Patrí vám zato úprimné poďakovanie
Sme pred ukončením prázdninového a dovolenkového obdobia počas ktorého boli/sú
možnosti zamýšľania či plánov a predsavzatí o tom, ako si ďalej počínať, ako sa stať lepšími
v sférach rodiny, práce i spoločnosti, ale aj ako prejaviť svoju solidaritu, uvedomelosť, lásku
a dobroprajnosť a stať sa dobrodincom a podporovateľom dobrej veci. Teda zdarma pomôcť
odkázaným blížnym napr. vyššie spomenutým spôsobom. Takto môžete urobiť naozaj dobrú
a nezištnú vec. Veľmi si to všetci zainteresovaní budú považovať a budú nesmierne vďační.
Aj takto sú teda využívané finančné prostriedky v prvom slovenskom hospici,
charitnom Hospici Matky Terezy Bardejov. Preto vás prosíme ak môžete neváhajte a pridajte
sa k jeho podporovateľom. Teda k tým nositeľom dobra a pomoci blížnym ľuďom, ktorí ho už
viac krát šľachetne podporili a pomohli. Ďakujeme vám!
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