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• ,_t_J'•..
vanre za po

ru. nie drogy a Vám h me p ďakovať za to. že aj Vy ste v roku 2015
. tu pod rov nemenným nm om .Zo r loptu. nie drogy", ktorý poskytuje
. a zdrav iu prospešnú formu využitia i h voľného času, V 9. ročníku projektu
ru orsanizovali viac ako 58 podujatí v mestách ako Bardejov, Košice,
. lava, Krompachy, Michalovce, Podolínec, Poprad, Trebišov, Letanovce,

. zdn a ďalších.

z _oo podielu dane z príjmov me ú'astníkom turnajov a súťaží realizovaných
ni drogy" zabezpečili predovšetkým :

roj "Zo r loptu. nie drogy". a to hlavne prenájmy telocviční, rozhodcov,
a Iov a .oordinarorov športových zápolení.

rto obleč ni . výstroj. náčinie.Jopty a športové pomôcky prejednotlivé športy,
m diálnu 'asi projektu. a to hlavne reklamu a protidrogovú kampaň v médiách na plagátoch a
u' ebný h pomôcka h.
úhradu nákladov na účasť deťom zo škôl z vidieka a zo škôl, ktoré nemajú vlastné športové
zariadenia z okresov Bardejov, Trebišov, Michalovce, Stará Ľubovňa, Prešova iných,

V roku 2014 sa do našich košických akcií zapojili aj reedukačné centrá z Košíc a okolia. Podporili sme projekty
špeciálnych základných škôl v Michalovciach a v Košiciach a zúčastnili sme sa na výstavách Mladý tvorca v itre a
Dni polície v Banskej Bystrici. Podporili sme medzinárodné turnaje v Štiavnických Baniach a Svrčinovci. vycestovali
sme do Srbska. aby sme mohli podporiť Slovákov v Báčskom Petrovci a ich každoročné kultúrno-športové podujatie
Dni Báčskeho Petrovca,
V priebehu roka 2015 plánujeme podporiť vyše 500 základných škôl z celého Slovenska, aby sme naďalej pozitívne
formovali charakter našich detí a ponúkli im zmysluplné a kultivované vyplnenie voľného času s cieľom pokúsiť sa
presvedčiť ich. že lopta je tá najsprávnejšia droga. Rok 2015 plánujeme ukončiť tak ako minul) rok. Športovým dňom
so ZL O v Košiciach kde sa stretnú deti z rôznych miest Slovenska spolu s deťmi z košických škôl.

Veľmi si vážime Vašu podporu a pomoc a zároveň sa zaväzujeme použiť finančné prostriedky len na
podporu športových a kultúrnych aktivít v rámci poslania nášho projektu "Zober loptu, nie drogy".

Ďakujeme Vám

V Košiciach, 16. apríl 2015

Damián EXNER
riaditeľ "Zober loptu, nie drogy", n. o.
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