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Roundcube Webmail :: Támogatás  különkiadás

Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Különkiadással jelentkezünk, amelyben az ez évi rövid számadásunkat találod és a hozzá kapcsolódó
kérésünket.
Szűk esztendő a 2015ös az SDG kassza számára. Az előre látható hiányunk 2 millió forint, ami azt
jelenti, hogy nem tudjuk fenntartani jelenlegi struktúránkat, vagyis nem tudjuk fizetni
munkatársainkat a következő hónapokban. Ez a nem várt helyzet idei pályázataink eredménytelensége
miatt állt elő. Várólistán van még egy pályázatunk, nem tudjuk lesze belőle támogatás, és ha igen,
mikor. Hírt adtunk már korábban is erről és köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon már eddig
is támogatták, támogatják szolgálatunkat.
Hisszük, hogy Isten adja az anyagi forrásokat is. Várjuk és keressük, hogy milyen
“forrásokat fakaszt”, milyen új lehetőséget nyit meg előttünk.
Egyik út, amit látunk és hosszútávon megteremheti szolgálatunk stabil hátterét: egy
elkötelezett támogatói kör. Jelenleg 17 fő, átlagosan havi 6800 Fttal támogatja az SDGt, ami havi
kiadásaink egy harmadát fedezi. Támogatóink körének bővítése érdekében az alábbiakban
összeállítottunk egy rövid leírást célunkról, tevékenységeinkről és arról, hogy milyen módon lehet
támogatni mozgalmunkat.
Kérünk, hogy átolvasva gondold végig, hogy te hogyan tudnád támogatni az SDGt. Illetve kérjük,
hogy továbbítsd kérésünket, rövid összefoglalónkat másoknak is, például szüleidnek, szülői
munkaközösségek, gyülekezetek felé vagy olyan ismerőseidnek, cégeknek, akikről úgy gondolod, hogy
szívesen támogatnák céljainkat.
Minden támogatónkat arra kérjük, hogy adja meg a nevét, címét, email címét a banki utaláskor, hogy
meg tudjuk köszönni adományát, illetve tájékoztatni tudjuk a jövőben is a mozgalom életéről és a
támogatóinkat érintő hírekről.
E mostani kérésünk mellett folyamatosan dolgozunk és gondolkodunk a forrásteremtés lehetséges
útjain. Ebben is várjuk segítségedet:
Örömmel fogadjuk, ha megosztod tapasztalatod, ötleted, segítséged a forrásteremtés területén.
Szeretnénk fejleszteni honlapunkat és adatbázisunkat. Keresünk hozzáértő önkénteseket!

Reméljük, hamarosan találkozunk! A soron következő programokkal
hamarosan jelentkezünk még, addig is a honlapot ajánljuk figyelmetekbe!

kapcsolatban

Kérdéseiteket, észrevételeiteket a info(kukac)sdg.org.hu email címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Gyöngyi és Viktor
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