
Jarná zbierka šatstva a potrieb 2013 

V rámci jarnej zbierky materiálnych potrieb, ktorá prebehla v dňoch 15. – 17. 

apríl, sme so spoločnosťami skupiny Engage vyzbierali takmer 5 ton šatstva 

a iných potrieb a pomohli ľuďom v sociálnej núdzi stravnými lístkami v hodnote 

1080,40 €.  

Do Depaulu putovalo napríklad množstvo kníh a pohodlené športové oblečenie. Dom 

svitania sa veľmi potešil obrovskému množstvu šanónov, z ktorých bude môcť vyrábať 

darčekové krabičky a Ain Karim ocenilo okrem iných vecí aj veľa zachovalého posteľného 

oblečenia a väčšie množstvo firemných ceruziek, ktoré budú rozdávať deťom počas 

podujatia Deň rodiny. V Mea Culpa obohatia knižnicu pre bezdomovcov o 123 kníh. 

Mimoriadne pokojní so zbierkou boli v Majáku, kde ich prekvapili napr. aj kúsky 

značkového oblečenia, množstvo kozmetiky a kuchynských potrieb, rôzna elektronika 

a Cdčka s rozprávkami pre deti. V OZ Inklúzia budú z prijatých záclon a látok vyrábať 

vankúše a vrecúška s bylinkami. V Arcidiecéznej charite v Žiline sa za bohatú zbierku 

stravných lístkov nakúpilo množstvo základných potravín a plienok sociálne slabým 

rodinám a klienti centra Na predmestí v Žiline za poskytnuté elektronické spotrebiče 

vyčistili okolie budovy a blízkych panelákov. V Košiciach obzvlášť potešil klientku 

Arcidiecéznej charity funkčný mixér a v Dome pre núdznych v Banskej Bystrici rodiny 
ocenili krásne detské oblečenie.  

Nie všade sa zbierka úplne vydarila, hlásených bolo tentokrát viac špecifických potrieb 
mimo oblečenia, ktoré bolo zrejme ťažké uspokojiť. 

Neziskové organizácie dostali vyše 3260 kg oblečenia a dojčenských potrieb, 

vyše 200 kg drogistického tovaru a  kuchynských potrieb, takmer 500 kg 

bytového textilu a posteľnej bielizne, 280 kg športových a relax potrieb, cca. 

550 kg kreatívneho materiálu do chránených dielní a iných potrieb, 7 ks 

veľkorozmerných vecí a stravné lístky v hodnote 1080,40 Eur. 

Zbierali sme v štyroch mestách: Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica. (V Žiline 

sa zapojila Kia Motors Slovakia, v Banskej Bystrici pobočka Orange a v Košiciach pobočka 

PwC a Orange.) 

Do zbierky sa zapojili zamestnanci 20 spoločností, vrátane pobočiek: Accenture, 

Allen & Overy, Allianz - Slovenská poisťovňa, Citibank Europe, Hewlett-Packard 

Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko, Kia Motors Slovakia, KPMG Slovensko, 

Orange Slovensko - v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Philip Morris 

Slovakia, PricewaterhouseCoopers v Bratislave a Košiciach, Provident Financial, 
Slovak Telekom, Slovnaft, Tatra banka, Západoslovenská energetika  

Veci sme darovali 19 organizáciam a ich klientom: Depaul Slovensko, Maják 

nádeje, Maják o.z. – Zlaté Moravce, OZ Ain Karim - Šamorín, Sloboda zvierat, 

Gaudeamus - ZRK, Ulita, o.z., Slovenská humanitná rada, OZ Divé maky, Krízové 

stredisko Dúha, OZ Inklúzia, Mea Culpa, Dom svitania Jakubov, Diecézna charita - Dom 

pre núdznych v Banskej Bystrici, SKC – Dotyk v Beckove, Nízkoprahové denné centrum 

„Na predmestí“ Žilina, Diecézna charita Žilina, Centrum pre deti a rodinu Dorka – Prešov, 

Arcidiecézna charita Košice 
 

Stravné poukážky darovali zamestnanci 6 firiem - IBM, Kia Motors Slovakia (585 €!), 

Provident Financial, Slovak Telekom, Západoslovenská energetika a Tatra banka. 

 

Stravné lístky vyzbierané v hodnote 1080,40 EUR pomôžu:  

1. zabezpečiť polievku ľuďom v núdzi v rámci programu Hŕstka polievky v Ain Karim, 



2. zabezpečiť základné potraviny a drogistický tovar pre viaceré sociálne slabé 

a mnohopočetné rodiny v nízkoprahových centrách Arcidiecéznej charity Žilina, 

3. zabezpečiť desiaty pre deti zo sociálne slabších rodín v miniškôlke (príprava na škôlku) 

v nízkoprahovom centre Ulita, 

4. mladej žene v sociálnej núdzi v krízovom centre Dotyk, 

6. štyrom mladým ľudom v sociálnej núdzi, ktorých podporuje Maják n.o. 

7. zabezpečiť potraviny bezdomovcom v nocľahárni Mea Culpa 

 


