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18-DV Monika Najvirtová Bližšie k srdcu 200,00 € Gelnica 3

Pani Moniku oslovila hudobná kapela MINI zložená z 

troch malých hudobníkov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Deťom by sa zišlo 

reprezentatívne oblečenie a gitara, aby mohli svoje 

umenie prinášať do škôl a sociálnych zariadení v 

Gelnici.

73-DV Herková Eva
V čase Vianočnom pomoc 

pre rodinu Batiovú
100,00 €

Košice- Košická 

Nová Ves
6

Pani Herková by rada prispela k finančne náročnej 

liečbe psoriázy školáčky, ktorá pochádza zo štyroch 

súrodencov a jej rodina je momentálne v ťažkej 

sociálnej situácii.

128-DV Stanislav Bango
Orange dáva na Vianoce 

radosť
60,00 €

Nové Mesto nad 

Váhom
2

Pán Bango by chcel uľahčiť život v domácnosti 

osamelej matke so synom kúpou mikrovlnnej rúry.

129-DV Zlatica Pastorová Pomoc štvorčatám 350,00 € Cabaj - Čápor 4

Pani Pastorova sa ako budúca mamička dozvedela o 

situácii mnohočetnej rodiny, ktorej sa narodili 

štvorčatá a priniesli nielen veľa radosti ale aj 

finančných ťažkostí. Zlatica by chcela rodine 

vypomôcť kúpou plienok a mlieka pre deti.

130-DV Janeta Sucháňová
Bezbolestné ležanie a 

kľudný spánok
160,00 € Nitra 1

Projekt pani Sucháňovej je zameraný na kúpu 

ortopedickej postele pre telesne aj mentálne 

postihnutého Edka, ktorý trávi väčšinu svojho života 

na lôžku a nový matrac odbremení jeho chrbticu.

134-DV Jana Vyšná Juríková
Zdravý má mnoho prianí, 

chorý iba jedno.
160,00 € Liptovský Hrádok 2

Pani Vyšná Juríková chce pomôcť Lukášovi, ktorý 

utrpel úraz a je pripútaný na lôžko. Jeho stav si 

vyžaduje pravidelné rehabilitácie, na ktoré by chcela 

prispieť prostredníctvom grantu od Nadácie Orange.

210-DV Alena Bónová Tiché noci pre Nikinka 240,00 € Bratislava 2

Pani Bónová by rada zakúpila repasovaný invalidný 

vozík pre 5-ročného chlapčeka s DMO a epilepsiou, 

ktorý žije so svojou mamou v skromných pomeroch.

245-DV Mgr. Eva Javorská Najkrajší vianočný darček 140,00 € Nová Polhora 1

Pani učiteľka Javorská by rada uhradila cestovné 

žiačke Zuzke, ktorej zomrel otec a z tohto dôvodu sa 

musela s mamou a bratom presťahovať z Kráľoviec 

do Košíc. Stratila žiaľ nárok na úhradu cestovných 

nákladov. Matka chce žiačku preložiť do bližšej školy, 

nakoľko už nevládze hradiť cestovné, no Zuzka si na 

školu zvykla, má rada spolužiakov i učiteľov. Pani 

Javorská chce Zuzke pomôcť vyriešiť túto situáciu.
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267-DV Martina Oravcová Dokážem to 350,00 € Zvolen 1

Študentka sociálnej práce Martina by rada podporila 

12-ročnú Karinku, ktorá má štvorkomorový hydrocefal 

a z mozgu jej vedie katéter do brušnej dutiny. Napriek 

vážnemu zdravotnému stavu navštevuje špeciálnu 

základnú školu, no na ľahšie zvládnutie učiva by 

potrebovala notebook.

306-DV Bc. Erika Horniaková Biele Vianoce 250,00 € Starý Tekov 1

Pani Horniaková by rada podporila 73- ročnú 

dôchodkyňu, ktorá žije sama v rodinnom dome a kvôli 

pokazenej práčke perie všetko ručne. Práve novou 

pračkou jej chce uľahčiť prácu v domácnosti.

324-DV Jana Hajdúková Vianoce pre Vás 400,00 €
Oravský Biely 

Potok
3

Pani Hajdúková chce pomôcť mladej rodinke s troma 

deťmi kúpou ortopedickej pomôcky pre najmladšieho 

syna. Ten v dôsledku kolapsu utrpel poškodenie 

mozgu, je paralyzovaný, nerozpráva a trpí epilepsiou.

327-DV Jana Dvořáčková
Elektrická píla pre osamelú 

maminu so synčekom
170,00 € Liptovský Mikuláš 2

Osamelej mamičke so synom by chcela pani 

Dvořáková darovať elektrickú pílu na drevo, nakoľko v 

dome kúria pieckou. Elektrická píla mamičke uľahčí 

prácu s drevom.

373-DV Zuzana Beregházyová Svet cez objektív fotoaparátu 290,00 € Levoča 1

Pani Beregházyová sa rozhodla pomôcť rodine 

mladého muža Juraja, ktorý sa od 19-ich rokov trápi s 

ochorením cirhóza pečene a v mladom veku sa stal 

invalidným dôchodcov. Otca zastihla minulý rok 

rakovina hrtana. Rodina žije v skromných 

podmienkach, no so svojím osudom statočne bojujú. 

V zimnom období ocenia domácu vodáreň, nakoľko 

ich zdravotný stav vyžaduje sprísnené hygienické 

podmienky a zamŕzajúca voda im spôsobuje nemalé 

problémy.

374-DV Juraj Čurilla Vianočný zázrak 300,00 € Kaľava 6

Pani Jarmila zažila v živote veľa utrpenia, no podarilo 

sa jej s deťmi začať odznova. V novom príbytku jej 

chýba chladnička s mrazničkou, ktorá je pre 

uskladnenie potravín pre 5 detí nevyhnutná.

415-DV Veronika Muránska

Vianočný dar pre choré 

dvojičky, ktorý je snom 

hlavne ich mamičky

700,00 € Vyšný Skálnik 2

Veronika Muránska chce splniť sen matke, ktorá si 

pre svoje deti veľmi praje špeciálnu masážnu vaňu. 

Dvojičky trpia DMO a nevedia normálne sedieť, ale 

príjem otca nedovoľuje rodine zakúpiť dôležitú 

pomôcku.
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490-DV Oľga Rašková Vidieť Mišku ako sa usmieva 382,54 € Bratislava 1

Miška žije so svojou slepou mamou a následkom 

nešťastných rodinných udalostí dostala Cronovu 

chorobu. Pani Račková by tejto dievčine chcela urobiť 

radosť a uľahčiť jej štúdium kúpou notebooku.

493-DV Anna Nálešníková
Vianoce pre Dominika a jeho 

rodinu
150,00 €

Vranov nad 

Topľou
6

Pedagogičku zo ŠZŠ nenechal chladnou osud žiaka 

Dominika, ktorý je zdravotne hendikepovaný a so 

svojimi troma súrodencami a rodičmi žijú v zlých 

sociálnych pomeroch. Matka je na materskej 

dovolenke a tiež trpí zdravotnými problémami, otec si 

privyrába na brigádach, no pracovných príležitostí v 

okrese je málo. Pani Nálešníková by rada rodine 

vypomohla zakúpením nevyhnutného vybavenia 

domácnosti.

513-DV Katarína Hoľanová Anjel strážny 300,00 € Žilina 1

Pani Hoľanová by rada darovala televízor 

opustenému vdovcovi na dôchodku, ktorý žije sám, 

trpí stratou manželky a navyše sa mu pokazil 

televízor. Nový si žiaľ nemôže dovoliť.

4 702,54 €


