Košice, 17. marec 2016
Vážení predstavitelia miest, obcí a mestských častí,
vážení predstavitelia obchodných centier a spoločností,
dovoľte mi osloviť Vás v mene Ligy proti rakovine s prosbou o podporu pri realizácii verejno-prospešnej finančnej
zbierky – Dňa narcisov, ktorého 21. ročník sa t.r. uskutoční 7. apríla.
Na základe spätných väzieb od našich spoluorganizátorov z radov škôl i podnikateľských subjektov
predpokladáme, že do zbierky bude priamo v Košiciach zapojených takmer tisíc dobrovoľníkov – predovšetkým
študentov stredných a základných škôl. V rámci mesta majú dobrovoľníci rozdelené stanovištia a trasy, po ktorých
sa budú pohybovať. Keďže v mieste pôsobeniach niektorých hliadok dobrovoľníkov sa nachádza aj Vaša
spoločnosť, dovoľte nám poprosiť Vás o umožnenie vstupu týchto dobrovoľníkov do Vašich priestorov resp. ich
okolia. Samozrejme, budeme vďační aj za možnosť vstupu do samotnej budovy/budov pri dodržiavaní Vami
určených podmienok.
Finančná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov – sa už 21. rok koná len jediný deň v roku – t.r. 7. apríla.
Dobrovoľníci budú v uliciach už od siedmej hodiny ráno, ukončenie zbierky je naplánované v podvečerných
hodinách.
Naši dobrovoľníci neohrozia plynulosť chodu Vašej prevádzky, budeme sa riadiť Vašimi pokynmi. Všetci
dobrovoľníci budú riadne označení identifikátorom – t.r. pôjde o žlté tričko s logom Ligy proti rakovine v zadnej
časti trička, vpredu opatrené číslom dobrovoľníka. Každá hliadka dobrovoľníkov bude mať riadne označenú,
očíslovanú a zalepenú bielu pokladničku taktiež s logom LPR, kvetinou narcisu, číslom povolenia zbierky a číslom
pokladničky. Na základe jedinečného čísla pokladničky bude možné v prípade akýchkoľvek problémov či
nejasností identifikovať hliadku dobrovoľníkov, zároveň na základe čísla na každom identifikátore na tričku bude
možné identifikovať každého dobrovoľníka.
Veríme, že táto naša prosba o umožnenie vstupu do Vašich priestorov sa u Vás stretne s porozumením a budeme
sa môcť tešiť i na Vašu podporu týmto spôsobom. Prosíme Vás o Vaše vyjadrenie – mailom na slatina@lpr.sk,
prípadne telefonicky na 0902 893 299.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali tomuto listu. Záverom nám dovoľte popriať predovšetkým pevné
zdravie, veľa pohody, spokojnosti a ľudského porozumenia  .
S vďakou za pozornosť a v očakávaní našej spolupráce,
s pozdravom,

Ing. Ľubica Slatina
manažérka Centra pomoci LPR SR
hlavný koordinátor Dňa narcisov v Košiciach
0902/893 299, slatina@lpr.sk

