
 

Košice, 13.4.2017 

Milí priatelia,  

veríme, že ste prežili krásne, oddychové a pohodové Veľkonočné sviatky. Radi by sme ich čaro nechali doznievať 

a znásobili ho výbornou správou od nás. Ako každoročne, radi Vám ako prvým oznamujeme výsledky  21. ročníka  

verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktoré máme vyhodnotené za Košice. Dovoľte nám podeliť sa s Vami 

o spokojnosť a radosť, že sme i napriek tohtoročnému nepriaznivému aprílovému počasiu urobili pre organizáciu 

zbierky maximum a vďaka Vašej pomoci, nasadeniu, spolupráci a motivovaniu Vami vybraných dobrovoľníkov je 

výsledok zbierky v Košiciach vysoko pozitívny a predstavuje vyzbieranú sumu: 52.146,22 EUR. 

I keď sa mnohým, ktorí nikdy nič podobné neorganizovali, zdá, že pripraviť takúto zbierku nie je nič zložité, my 

všetci vieme, aké je to náročné. Zmobilizovať, zmanažovať a motivovať takmer tisícku dobrovoľníkov je náročné, 

pritom však, keď následne máme možnosť tlmočiť takýto výsledok, je to veľmi inšpiratívne a zmysluplné. Veríme, 

že vo Vás prevládajú pozitívne pocity a emócie z akcie, ktorú sme všetci pripravovali najlepšie, ako sme dokázali 

a že nás opäť tento výsledok bude inšpirovať i do budúcna. Zároveň Vás prosíme o tlmočenie ocenenia projektu 

“Deň narcisov”, ktorý sme prihlásili do prestížneho podujatia “Dobrovoľnícky projekt roka” a máme veľkú radosť, 

že bol vybraný medzi tri najlepšie projekty na Slovensku, boli sme prijatí pánom prezidentom, kde sme ho mohli 

odprezentovať a vyjadriť vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do Dňa narcisov každoročne zapájajú. Je to veľká 

česť a zároveň  veľký záväzok. Dúfame, že s Vašou pomocou a s pomocou všetkých dobrovoľníkov sa ho budeme 

zhosťovať i v budúcnosti čo najlepšie.  

Vážení a milí priatelia, ako je naším zvykom, v prílohe zasielame prehľad pokladničiek, aby dobrovoľníci vedeli, ako 

priložili ruku k dielu. Zároveň radi zdôrazňujeme, že na pomoci a podpore, ktorú vďaka výnosu Dňa narcisov 

budeme môcť i v tomto roku poskytovať onkologickým pacientom a ich rodinám, máte Vy a každý jeden 

dobrovoľník svoj podiel. V mene nás – organizátorov zbierky, ale predovšetkým v mene onkologických pacientov, 

Vám všetkým úprimne ďakujeme. Okrem finančného efektu je pre nás dôležitý i ten moment (ako sme 

zvýrazňovali aj v tohtoročnej mediálnej kampani), že mladí ľudia vidia zmysel v nezištnej pomoci, poznajú hodnoty 

a vedia obetovať svoj voľný čas i pohodlie pre správnu vec.  

Ako každoročne, po finálnom uzatvorení výsledkov za celé Slovensko (cca do mesiaca od konania zbierky + do 2 

mesiacov vrátane SMS výsledkov) budeme na našej stránke www.lpr.sk informovať o plánovanom využívaní 

výnosu zbierky v priebehu roka a pred konaním ďalšieho ročníka zverejníme reálne používanie (v závislosti od 

zmien plánovaných projektov).  

Milí priatelia, tradične Vám želáme pevné zdravie, pohodu a spokojnosť. Naša vďaka je veľká, vyjadriť ju vieme len 

jednoduchým a úprimným ĎAKUJEME. Veríme, že spoločne opäť o rok zvládneme ďalší ročník Dňa narcisov 

s vedomím, že počasie je síce dôležitý faktor, ale chuť pomáhať zvládne akýkoľvek rozmar prírody. 

S úprimnou vďakou a pozdravom, 

kolektív Ligy proti rakovine 
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