Benefičný večer „Bez modrín 2017“
V nedeľu, 26. novembra sa konal už 17-ty ročník benefičného večera „Bez modrín 2017“.
V Divadle Andreja Bagara ho otvoril detský spevácky zbor Arrowroses SZUŠ Ars Studio
a vystúpili na ňom – hudobné zoskupenie Peter Bič Project a spevák Peter Cmorík. Všetkých
spojila myšlienka pomoci týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom a obetiam
domáceho násilia.
Toto tradičné podujatie spája umenie a pomoc tým, ktorých ich životné osudy priviedli do
Centra Slniečko, n.o., organizácie pomáhajúcej týraným, zanedbávaným deťom a obetiam
domáceho násilia
„ …. keby ste o tom vedeli, určite by ste pomohli … a my všetci dnes pomáhame!“ týmto
posolstvom všetkých privítala Vera Wisterová, ktorá hostí večerom sprevádzala.
Ani tento rok nechýbalo odovzdávanie ocenenia Šľachetné srdce za rok 2017, ktorým
každoročne Centrum Slniečko oceňuje výnimočných ľudí a významných podporovateľov.
Držiteľmi ocenenia sa tento rok stali stomatológ MUDr. Marek Michalík, spoločnosť DM
drogerie markt, s.r.o. a dánska nadácia The Velux Foundations.
Prekvapením večera bolo odovzdanie troch špeciálnych poďakovaní. Pedagogičke z Krízového
strediska pre deti Terézii Kiššovej, ktorej by nik nehádal výnimočných 80 rokov a ktorá je stále
aktívnou súčasťou tímu, pani Beáte Prekopovej za excelentné zvládnutie situácie, ktorá vôbec
nie je bežná – nečakaného pôrodu priamo v našom zariadení a privítanie malého človiečika na
svet a tretie špeciálne poďakovanie za spoluprácu pri vzdelávaní viac ako 500 policajtov
v téme domáceho násilia, zástupcom krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre a Sylvii Gancárovej.
Súčasťou programu bol krst detskej knihy „Kozmo a jeho dobrodružstvá“, ktorá vznikla aj
vďaka finančnej podpore MS SR a The Velux Foundations. Krstnými rodičmi sa stali
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a zástupca The Velux
Foundations Jens-Jørgen Pedersen. Projekt Kozmo zameraný na prevenciu pred násilím je tu
už od roku 2015. Je skvelou pomôckou pre dospelých, ako s deťmi hovoriť o vážnych témach.
Súčasťou knihy je aj pomôcka – príručka pre dospelákov.
Výťažok z benefičného večera „Bez modrín 2017“ vo výške 3953€ eur poputuje na pomoc
týraným deťom a obetiam domáceho násilia
Vďaka vám robíme svet detí krajším!
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