Pri poh¾ade na boles, bezmocnos èi trápenie ¾udí okolo nás môžeme
reagova sklopením zraku, prepoèutím èi nezáujmom, prípadne
pochopením èi ochotou pomôc.

Liptovský anjel
je systém obèianskej finanènej pomoci, ktorý sprostredkováva pravidelnú
finanènú pomoc rodinám i jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ažkej choroby
alebo inej nepriazne osudu ocitli vo vážnej finanènej tiesni. Pôsobenie
Liptovského anjela je sústredené na oblas Liptova. Chceme pomáha
doma, pomáha vlastným, pomáha blízkym.

Ako to celé funguje?
1. Našim cie¾om je spoji úsilie viacerých darcov, aby sme rodinám mohli
každý mesiac pomôc èiastkou 20 až 100 eur. Èiastka je závislá od poètu
darcov a od výšky príspevkov v danom mesiaci.

2. Príspevky darcov budú poskytnuté rodinám vždy v plnej výške. Všetky
režijné náklady sú hradené z peòazí zriaïovate¾ov.

3.

Príjemcov pomoci vyberáme na základe informácií od sociálnych
pracovníkov, lekárov, od ¾udí, s ktorými sa stretávame vo svojom okolí. Aj Vy
nám môžete da typ na rodinu, alebo jednotlivca, ktorý potrebuje pomoc.

4. Každý kto by nám chcel pomôc má viac možností, ako to urobi. Môže sa
sta registrovaným darcom, ktorý prispieva pravidelne mesaène sumou,
ktorú si sám zvolí (minimálna suma 3 eurá ), alebo prispeje jednorázovo.

5.

Registrovaný darca má možnos vybra si príjemcu, ktorému chce
prispieva. Ak sa nevie rozhodnú pre konkrétneho príjemcu, potom výber
ostáva na nás.

7. Darca si zvolí, akým spôsobom chce by informovaný o dosahu svojej
pomoci a celkovom hospodárení fondu.

Ko¾ko darova?
Na zaèiatok trocha matematiky. Ak chceme spoloène rodine poskytnú
pomoc vo výške napríklad 50 eur, je potrebné nájs 10 darcov, ktorí darujú
po 5 eur. Èím menšia èiastka, tým širší okruh darcov je potrebný. Aj preto
sme stanovili ako minimálny príspevok èiastku 3 eurá. Pre niekoho
zanedbate¾ná èiastka, pre niekoho denný rozpoèet. Preto by aj výška
príspevku mala by odrazom nielen morálnej ale aj ekonomickej sily darcu.
V každom prípade, ak výšku príspevku na prvý pokus neodhadnete, môžete
si ju kedyko¾vek zmeni.
Ak s nami sympatizujete, ale Vaša finanèná situácia Vám nedovo¾uje
prispieva, budeme vïaèní aj za prejavenú morálnu podporu, prípadne
dobrú radu. Rovnako ve¾mi pomôžete tým, ak o myšlienke pomoci poviete
svojim blízkym a priate¾om. Kto má prístup k internetu, môže dolu na
stránke www.liptovskyanjel.sk kliknú na tlaèidlo "Like" a tým dá o nás
vedie svojím priate¾om na Facebooku. Je to tiež istý druh podpory a pomoci
pre ¾udí, ktorým sa snažíme pomáha, pretože aj Vaši priatelia sa môžu sta
darcami Liptovského Anjela.

Ako môžem zaèa?
Jednoducho kliknite na www.liptovskyanjel.sk kde sa zaregistrujete.
Následne Vám pridelíme darcovské èíslo. To bude zároveò aj variabilným
symbolom pri zadaní trvalého príkazu alebo pri akejko¾vek platbe z úètu èi
poštovou poukážkou na náš úèet 4016163080 / 7500 .
Ak si s internetom ve¾mi nerozumiete, tak nám jednoducho zavolajte na
telefónne èíslo 044 3700020 a vybavíme to telefonicky alebo osobne.

6. Darca si urèí, èi bude prispieva z úètu alebo v hotovosti, alebo èi chce
darcovstvo ukonèi. Tiež si zvolí, èi príjemca pomoci bude pozna jeho meno,
èi ako darca chce by uvedený v zozname darcov, alebo bude darcom
anonymným.
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