
 

Liga za duševné zdravie SR je neziskové, humanitné a nezávislé záujmové združenie, ktorého 
cieľom je aktívna podpora duševného zdravia,
chorých vo všetkých sférach života a
poslednej vymenovanej aktivity sa Liga rozhodla nasmerova
verejnosť na duševné zdravie detí, pretože preventívne pôsobi
dieťaťa. Tomuto cieľu venujeme aj tohtoro
organizujeme v spolupráci s Úniou materských centier a
MV SR pod č. SVS-OVS3-2014/019682)
finančných prostriedkov darcov za umelé kvietky 
ponúkajú dobrovoľníci z radov študentov stredných, prípadne vysokých škôl. 

Cieľom kampane a zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o
ochoreniami a ich sociálneho zač
aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej 
práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu sta
trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.

  

Vážený pán primátor, vážená pani primátorka, radi by sme Vám touto cestou 
v dňoch 11. – 14.9. 2014 sa vo Vašom meste bude kona
nezábudiek .  
 

Liga za duševné zdravie SR , Ševč

kontaktná osoba: Mgr. Daniela Kevélyová 

Tel.: 02/63 81 55 92, mobil: 0918 607 212 

e-mail: daniela.kevelyova@dusevnez.sk
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Vážený pán primátor, vážená pani primátorka, radi by sme Vám touto cestou 
14.9. 2014 sa vo Vašom meste bude kona ť celoslovenská ver
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kontaktná osoba: Mgr. Daniela Kevélyová – koordinátorka zbierky   

Tel.: 02/63 81 55 92, mobil: 0918 607 212  

daniela.kevelyova@dusevnez.sk 
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