Hogy örömet vigyek, ahol szomorúság van… (Szt. Ferenc)

Angyalok az Autistákért
Magyarországon, egyedülálló módon a Ferences Rend által
fenntartott gyöngyösi Autista Segítő Központ biztosítja az autista
fiataloknak, a komplex fejlesztést és támogatást.
Az ASK egyszerre próbálja a szakmai tudást, és az otthon melegét
nyújtani ezeknek a – sok esetben súlyosan érintett, nem beszélő,
magukról gondoskodni képtelen – gyermekeknek, fiatal felnőtteknek és családjaiknak.

TISZTELT ADOMÁNYOZÓ!
Az Autista Segítő Központ működéséhez közel 25 M Ft-t hiányzik.
Ferences derűvel és hittel, a nehézségek ellenére, mi mégis esélyt
adunk a jövőnek!

HOGYAN SEGÍTHET?
Arra kérjük Önt és családját, barátait, hogy lehetőségeik szerint
támogassák ezt az egyedülálló kezdeményezést, és csatlakozzon
ahhoz a több száz pártfogóhoz, akik boldogabbá teszik a gyermekeink napjait. Ha Ön, vagy környezete pártfogásba tud venni egy
gondozottat, ezzel kiszámíthatóbbá teszi az életüket. Amennyiben rendszeresen nem tudja támogatni az intézményt, akkor egy
egyszeri adományozással erősítse meg bennünk a küldetéstudatot,
hogy jó az, amit teszünk a kiszolgáltatott helyzetben lévőkért.
Csak összefogással és közös erővel tudunk küzdeni
a kilátástalanság ellen!

KÖSZÖNJÜK A NAGYLELKŰ FIGYELMESSÉGÉT ÉS BIZALMÁT!
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány :: 1024 Budapest, Margit krt. 23.
További információk :: (06-1) 336 1689 :: www.ferencesek.hu :: iroda@ofm.hu,
Adományszámla :: 11600006-00000000-28408844
Ferences Alapítvány – Adószáma: 18209778-1-41
Ferences Rendtartomány adományszámlája: 11600006-00000000-28408844
Külföldről: SWIFT code GIBAHUHB; IBAN HU8411600006-00000000-28408844
Devizanem: HUF
www.autista.hu

JELENTKEZÉSI LAP
E jelentkezési lap aláírásával jelentkezem a Ferences Rend Autista Segítő Központ „Angyalok
az autistákért” pártfogói körbe. Ha cége tudja támogatni vállalásunkat, kérjük ezt is tüntesse fel.
Az adatlapot küldje a Ferences Rendtartomány, 1024 Budapest, Margit krt. 23. alatti címre.
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Adószám:					

(Ha kér adóigazolást, külön jelezze, vagy hívjon minket)

Fizetési mód: (kérjük, jelölje)
Banki átutalási megbízást adok számlavezető bankomnál a 11600006-00000000-28408844
számú számlára (Ferences Rendtartomány, adományszámla), a közlemény rovatba „AAA”
megjelöléssel. Címét kérjük, tüntesse fel, hogy meg tudjuk hálálni jóságát!
Csekket kérek (hozzájárulásom: havonta, kéthavonta, negyedévente)

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át! A pártfogói tagság
bármikor lemondható, ha azt jelzi számunkra. Minden jólelkű támogatónkért imádkozunk Nemzeti Kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton!

