
Sbírka Misijní výjezd Singles+ do 31.3.2023 
 

V rámci misijního výjezdu na Ukrajinu 2, prosíme o zvážení finanční podpory  

či vyhlášení sbírky ve vašem sboru.  

 

Shromážděné finance budou použity na potravinovou pomoc pro vdovy a 

potřebné rodiny, které žijí na Podkarpatí a případné další potřeby. 

 

Příspěvky posílejte do 31.3.2023: 

převodem na účet spolku Mise pro život, z.s. č.ú. 2902432864/2010, var. symbol 202304, 

do poznámky napište SINGLES (pro určení daru). 

Děkujeme za jakoukoliv finanční podporu! Na dary je možné získat potvrzení. 

 

Misijní výjezd na Ukrajinu 5/6. – 10.4.2023  
pro „nezadané křesťany z protestantských církví“ 
 

Pojede se přes Slovensko kousek za hranice Slovenska na Ukrajinu 

do Velky Bjereznij a blízkého okolí. 
 

Odjezd:  

Středa 5.4. NEBO čtvrtek 6.4. od Sboru Církve bratrské v Hrádku  

Preferovaný den a čas vyberte v přihlášce, po uzavření přihlášek bude 

rozhodnuto. Čím dříve se vyjede, tím více se toho stihne. Příjezd do 

Hrádku budeme koordinovat po uzavření přihlášek. 
 

Návrat:  

Pondělí 10.4. kolem 21:00 do Sboru Církve bratrské v Hrádku  
 

 

Podmínky účasti: 

- platný pas minimálně 6 měsíců po návratu (cca 11.10.2023) 

- praktická schopnost práce (viz upřesnění pracovní náplně dále)  
 

 

Co nás čeká za pracovní náplň: 

- rozdávání potravin potřebným rodinám a vdovám v horách 

- drobná pomoc podle potřeby 

- příprava paliva na příští rok (aby stihlo uschnout) 

- přeuspořádání skladu 

- uspořádání dětského dne 

Podle zkušeností přihlášených je možné zvážit i nějaké odbornější práce 

(upřesněte v přihlášce). 
 

Nezapomeňte na pracovní obuv, oblečení, rukavice atd. 
 

 

Stravování: 

Společné (na cestu si připravte svačinu). 

POZOR: potravinové alergie nebude pravděpodobně možné zohlednit! 
 

Ubytování: 

Vlastní spacák, prostěradlo a potřebujete-li polštář. K dispozici budou matrace ve sboru. 
 

Cena: 

Na stravování je možné přispět v neděli do sbírky (lze v Kč).  

Doprava z Hrádku na Ukrajinu bude hrazena z fondu k tomu určenému. 

Dopravu do Hrádku si hradí účastníci sami. 
 

Závazné přihlášky: 

Přihlašujte se nejpozději do 31.3.2023 zde. 

Omezená kapacita + potřebujeme asi 3 účastníky s autem.  
 

 

Těšíme se na společně strávený čas. 

Koordinátor akce: Zhen Adamová, 734 785 307 

Pořádá: www.singlesplus.cz a zapsaný spolek www.miseprozivot.cz  

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2400386976&fbclid=IwAR2C7fGAadLA-IuEsmAJiAu9ZxMwLdYoOkCgcnZRCWSyQnFB1ShIGPhXF6c
https://www.emsreg.eu/public_otm/events/12734/registrations/landing_page
http://www.singlesplus.cz/
http://www.miseprozivot.cz/

