Katolícke hnutie žien Slovenska

Katolícke hnutie žien Slovenska

je záujmovým združením právnických osôb vytvoreným podľa Občianskeho zákonníka na koordináciu spolupráce ženských katolíckych organizácií a hnutí na Slovensku. Združenie vzniklo
ustanovujúcou schôdzou 28. júna 2005.

organizuje 10. jubilejný ročník podujatia

Združuje organizácie, s ktorými spolupracuje:
Modlitby matiek, Katolícka jednota Slovenska, Svetové hnutie matiek – slovenská sekcia, KVPŽR (ženské
rehole), Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska,
Fórum života, Donum vitae, Spolky Vincenta de Paul.

v pôstnom období od 10. 2. do 27. 3. 2016 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na
celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním
všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je
registrovaná na Ministerstve vnútra SR.

Cieľom Katolíckeho hnutia žien Slovenska je:

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je:

· ovplyvniť veci verejné na Slovensku i v EÚ,
· prispievať k formovaniu povedomia ľudí
k solidarite a vzájomnej pomoci ľuďom
v duchovnej i materiálnej biede na Slovensku.

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Predsedníčka KHŽS: Mária

tel.: 0905 448 002

•

Demeterová

maria.demeterova@gmail.com

www.khzs.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
č. účtu osobitne zriadeného na zbierku

0029 4001 6642/1100
IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642

Mediálni partneri
LÚČ

Podeľme sa!

delím sa – nedávam almužnu.
Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný
pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme
– finančnú hodnotu stravy jedného dňa pošleme
na účet zbierky. Takto sa môžu zapojiť všetci bez
rozdielu.

Podeľme sa!
vo Svätom roku

milosrdenstva

2016

Akým spôsobom sa môžeme zúčastniť:
• farnosti alebo spoločenstvá zorganizujú
spoločnú akciu: navaria pre všetkých pôstnu,
skromnú polievku a účastníci podujatia za ňu
„zaplatia“ ako za sviatočný obed;
• rodiny navaria doma skromný obed.
Bližšie informácie na uvedených kontaktoch.

Vo Svätom roku milosrdenstva sa uskutoční 10. ročník podujatia Podeľme

sa!

a výťažok sa použije na zriadenie Centra pre
obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, ktoré
bude poskytovať odbornú pomoc a prístrešie
tehotným ženám, ženám s nechceným
tehotenstvom, matkám s malými deťmi
a rodinám v krajnej životnej núdzi.

10. jubilejný
ročník
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 45).

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa za deväť rokov
akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Podeľme
sa! a pomohli tak tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.
Uvádzame prehľad všetkých predchádzajúcich deviatich
ročníkov podujatia: výšku a účel výnosu zbierky.

1. ročník – 2007
Výťažok zbierky 307 410,50 Sk pomohol neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, ktorá
ich použila na opravu a rozšírenie kapacity domova, komunitného centra a na podporu bezplatnej telefonickej
celoslovenskej Linky pomoci, ktorá funguje 24 h denne
a možno na nej získať základné informácie o formách pomoci ženám, matkám v núdzi.

2. ročník – 2008
Výťažok zbierky 482 996 Sk pomohol OZ Brieždenie so
sídlom v Martine pre Centrum Pokoj v Kláštore pod
Znievom a Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach pre
Dom Márie Magdalény a Dom Božieho milosrdenstva
v Ľubici. Obidve organizácie použili darované finančné
prostriedky na opravu strechy, dobudovanie a vybavenie menovaných zariadení.

3. ročník – 2009
Výťažok zbierky 18 882 € pomohol n.o. Križovatky Skalica pre Azylový dom Emauzy – útulok Holíč a Azylové
centrum Betánia v Malackách. Prostriedky použili na
rekonštrukciu a opravu zariadení, ktorým hrozilo uza
vretie pre havarijný stav. Podarilo sa aj rozšíriť ich ubytovacie kapacity.
V Novom Meste nad Váhom mali dobré zákusky.

4. ročník – 2010

Výsledok 9. ročníka podujatia – 2015

Výťažok zbierky 17 152 € pomohol Zariadeniu núdzového bývania Dorka v Košiciach. Dokončili všetky stavebné práce a tým zvýšili kapacity krízového strediska
pre mladých dospelých vychádzajúcich z detských domovov z 12 na 22 miest a zariadenia núdzového bývania
zo skutkového stavu z 31 rodičov s deťmi zvýšili na 48
osôb. V Rožňave Dorka vybudovala krízové stredisko
pre 10 detí dočasne odňatých rodičom pre chudobu.

Na celom Slovenskusa sa uskutočnilo 255 podujatí,
z toho 137 spoločných akcií v rámci farností, organizácií
a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118
aktivít. Výťažok zbierky 22 210 € pomohol:
• S poločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu, vo výške 10 000 € na dokončenie
Krízového centra pre matky, otcov a rodiny v Prešove,
•P
 oradni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou,
ktorá pomáha ženám, v prípade neželaného tehotenstva a problémov po umelom či spontánnom potrate
vo výške 12 210 €.

5. ročník – 2011
Výťažok zbierky vo výške 20 010 eur použila organizácia
Áno pre život, ktorá prevádzkuje zariadenie sociálnych
služieb – Domov Gianny Beretty Mollovej na vytvorenie
konkrétnych pracovných príležitostí pre ženy matky zo
znevýhodneného prostredia. Podanie pomocnej ruky
v tomto domove 207 matkám a 279 deťom pomohlo
„narodiť sa“ 42 deťom.

6. ročník – 2012
Výťažok zbierky 16 058 € použili OZ Magis v spolupráci
so sestrami Congregatio Jesu, ktoré sa venujú ženám,
rodinám s deťmi v núdzi, obetiam násilia, sirotám, ľuďom
na okraji spoločnosti, deťom, ktoré vyrástli v detskom
domove, deťom – bezdomovcom na opravu a vybavenie
azylového bývania pre matky s deťmi, úpravu átria pre
potreby detí.

7. ročník – 2013
Výťažok zbierky 17 473 € pomohol Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie novovzniknutého Krízového centra Dorka vo
Zvolene.

8. ročník – 2014
Výťažok zbierky 18 334 € pomohol Diecéznej Charite v Rožňave na zriadenie a vnútorné vybavenie novovzniknutého Nízkoprahového denného centra pre
matky s deťmi, na vytvorenie pracovných a vzdelávacích aktivít a na priamu pomoc klientom Charitatívno-sociálneho centra sv. Rity v Lučenci.

Polievku rozdávali
aj otcovia biskupi.
V Seredi chutilo
aj najmenším.
V Lučenci sa zapojili
všetky generácie.

