Priatelia,
V roku 2004 k nám prvý krát zavítala organizácia Hockey Minisitiries International a zorganizovala
prvý letný kresťanský hokejový kemp. Odvtedy bolo na našich kempoch a ďalších našich podujatiach
cez 1000 účastníkov. Odovzdali sme takmer 200 hokejových výstroji do rôznych klubov v SR. A stále
držíme cenu našich kempov pod úrovňou prevádzkových nákladov. Neustále sa snažíme pomáhať
všade, kde je to len trochu možné a kde nás sú ochotní prijať, aby sme pomohli udržať mládežnícky
hokej na Slovensku. Každému z nás je ale asi jasné, že ak sa má činnosť HMI Slovakia naďalej uberať
cestou realizácie uvedených činností, tak to už nie je možné bez zdrojov a podpory.
Samozrejme často stojíme pred otázkou ako a z čoho financovať ďalšie aktivity HMI Slovakia. Žiaľ
musím skonštatovať, že podpora z radov nás, ktorí sme využili možnosti HMI pre naše deti je veľmi
slabá. Drvivá väčšina rodičov vyslovila nadšenie a spokojnosť s kempom. Mnoho detí má krásne
spomienky z účasti na turnajoch pod hlavičkou HMI Slovakia. Mnohí sa na mňa obrátili s prosbou o
pomoc pri umiestňovaní odrastených detí v nových kluboch. Mnohí z nás sú veriaci a kresťania a mali
by sme pokladať za samozrejmosť podporu dobrej myšlienky a tých, ktorí ekonomicky nevládzu. My
sa netajíme kresťanským charakterom našej organizácie.
Napriek tomu musím konštatovať, že žijeme skôr z podpory spoza oceána, z Kanady, ako z podpory
tých ktorí majú z našej činnosti najväčší úžitok. Pritom si myslím, že už roky nie je pravda, že
Slovensko je vyslovene odkázané v tomto smere výlučne na pomoc z poza našich hraníc.
V radoch spokojných rodičov je mnoho podnikateľov, mnoho manažérov. Ale ani ostatní nie sú mimo
možnosti pomôcť. Dnes máme vyše 400 adries účastníkov kempov. Keby sme od každého z vás
dostali ročne len 10 Eur, máme slušnú čiastku, z ktorej sa dá podporiť dobrá myšlienka. Skúste sa nad
tým zamyslieť, priatelia. Na stole máme veľa dobrých projektov, ale bez prostriedkov ostanú len v
polohe nedosiahnuteľných vízií.
Chcem vás touto cestou upozorniť, že sme pre rok 2017 pripravili, možnosť poslať nám 2 % z dane,
potrebné údaje sú k dispozícii na našom webe a na našom facebooku. Pripravili sme aj novú
jednoduchú formu podpory cez Dobromat. Je to veľmi jednoduché. Nákupom tovaru cez Internet
nám v podstate poukazujete určité percento na účet. A to ešte aj za výhodnú cenu. Ako postupovať je
uvedené na konci listu.
Chcem ale povedať, že z dlhoročných skúseností, najefektívnejšou podporou je priama sponzorská
podpora, buď ako dar, alebo formou reklamnej spolupráce. Pokiaľ je potrebné napíšte nám na adresu
info@hockeyministries.sk budem vás kontaktovať a dohodneme potrebné formality.
Dovoľte mi na záver zaželať vám vydarený rok 2017, veľa zdravia, aby sa naplnili sny všetkých ľudí
dobrej vôle a tešíme sa na stretnutie s vami na ďalších podujatiach HMI Slovakia.
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