
pomôž 
vyzbierať

látky a vlnu
pre sýrske 

rodiny

výzva pre blogerov a os
obnosti



prečo robíme kampaň?

Slovenská humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko zažila so svojím 

projektom v 3 utečeneckých táboroch v Thessaloniki v Grécku, kde uviazli sýrske 

rodiny na úteku pred vojnou, nečakaný úspech.

Nekonečné čakanie na azylové pohovory vo veľmi zlých podmienkach je pre rodiny 

utečencov (90 % ľudí v týchto táboroch sú rodiny s deťmi) náročné nielen fyzicky, 

ale aj psychicky. Okrem hygienických potrieb ako mydlá, šampóny, plienky a pod. 

sme sýrskym rodinám v 3 gréckych táboroch preto nedávno priviezli aj ihlice na 

štrikovanie, šijacie stroje, vlnu, látky, ihly a nite. 

Čo sa stalo? Doslova zázrak! 
Šitie a štrikovanie sa stalo veľkým hitom. Konečne prišli na iné myšlienky a namiesto 

zúfalého čakania, majú čo robiť. Krásne vzory svetrov pletú ženy len tak z hlavy, po 

pamäti. Učia sa navzájom, učia svoje deti, opravujú si roztrhané oblečenie, deky, 

ktoré dostali, si prešili na pyžamá. Štrikujú všade - po celom tábore sedia ženy, dcéry 

na zemi a štrikujú. 

Ide zima. Okrem toho, že si takto vyrábajú oblečenie na zimu, je to pre nich najmä 

terapia. Tieto rodiny žijú v stanoch, skladoch, s veľmi zlou hygienou, bez súkromia, 

so suchými špagetami každý deň. A čo je na tom celom najhoršie? Ako nám včera 

večer povedala cez Skype naša terénna koordinátorka Zuzka: “sú to ľudia ako my.”



ako môžEŠ POMôcť ty?

daj nám vedieť, ak sa zapojíš, radi tvoju fotku pozdieľame aj my

ODFOŤ (sa) A ZDIEĽAJ SVOJU SKRIŇU PLNÚ OBLEČENIA s 

#nemamconaseba 
Pomôž nám zapojiť do zbierky čo najviac ľudí. Zdieľaj na sociálnych sieťach fotku 

svojej skrine plnej oblečenia s #nemamconaseba a krátkou informáciou o kampani 

spolu s linkom na náš web. Napríklad:

Pomóóóc! #nemamconaseba Preto posielam 4 klbká vlny a kúsok látky 

(alebo XY Eur) pre sýrske utečenecké rodiny, ktoré fakt nemajú čo na seba. 

Vyrobia si oblečenie na zimu a pri štrikovaní a šití prídu na iné myšlienky. 

Viac na www.adra.sk/nemamconaseba



MÔŽu PRISPIEŤ aj FINANČNE

Ak doma nemáte klbko vlny ani vhodnú látku, pošlite nám ľubovoľnú sumu a my za 

ňu potrebný materiál zakúpime za výhodné ceny vo veľkosklade. 

Formulár na poslanie peňazí sa nachádza na www.adra.sk/nemamconaseba

Ďakujeme, že pomáhate!

Boďa Oravcová

Impact PR & Fundraising

+421 910 810 325

boda.oravcova@adra.sk

www.adra.sk

ako môžu pomôcť ľudia? ale aj ty...

posielajú nite, vlnu, látku 
Ľudia môžu poslať alebo priniesť materiál na výrobu šiat na našu adresu:

ADRA Slovensko, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava – Ružinov

V polovici novembra im vyzbierané vlny a látky zavezieme. 

Zbierka potrvá od 31.10. do 11. 11. 2016.

Oblečenie, prosím, nenoste ani neposielajte, potrebujeme látky na šitie 

a vlnu na štrikovanie (nie pravú vlnu, lebo veci si perú v studenej vode…). Ďakujeme.


