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Kto sme 
Občianske združenie Parasport24 bolo založené v  roku 2006. 

Venuje sa organizácii charitatívnych projektov na  podporu 
hendikepovaných ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené 

podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný 
rozvoj. Parasport24 prostredníctvom športu poskytuje zdravotne  
postihnutým lepšiu šancu zaradiť sa do bežného života.



Čo robíme   
ROK 2016

HLAVNÝ PROJEKT PARASPORT24
9. ROČNÍK  PARASPORT24 TOUR 

 „CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI ZA 5 DNÍ“  
...ahooooj ☺

-   Na začiatku s  nami boli 2 vozičkári, dnes je ich 
v pelotóne 42

-   Za 5 dní na bicykli odjazdíme 500 km cez 5 krajov 
Slovenska

-   Rozdali sme po celom Slovensku pomoc hendi-
kepovaným osobám a  sociálne slabším rodinám 
v hodnote viac ako 200 000 €

-   Projekt  podporuje viac ako 30 osobností. Naprí-
klad: Prof. Ján Grexa, Ján Mečiar, Bibiana Ondrej-
ková, Zuzana Vačková, Samuel Migaľ, Richard Lint-
ner, Marek Viedenský, Radek Bakalář – iluzionista, 
Mária Demitrová, Přemysl Boublik, Marian Lechan 

a mnohé ďalšie osobnosti zo športového, kultúr-
neho a biznis prostredia  

-   Spájame médiá a  dobro. Televízie JOJ, Markíza, 
RTVS a regionálne TV. Mediálne výstupy od 18-tich 
redaktorov a novinárov – účastníkov pelotónu

-   2015 s  nami bicykloval 1 etapu aj prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska

-   2016 prezident SR Andrej Kiska potvrdil svoju 
účasť na celý  1 deň 

-   V  termíne od 30. 5. do 3. 6. 2016  navštívi  pelo-
tón cyklistov rodiny a  osoby, ktorým pomôžeme 
s konkrétnou potrebou. 

-   Zapájame do spolupráce aj žiakov a študentov zá-
kladných a stredných škôl,  vedenia obcí a miest 
i jednotlivé VÚC. 

Spájame dobrých ľudí 
s chuťou pomôcť.

Náš cieľ   
Pomoc a podpora každým rokom väčšiemu počtu osôb a rodín. Zapájať 
stále viac osobností do našich projektov. Zvyšovať povedomie a propagáciu 
integrácie hendikepovaných osôb do spoločnosti. Doposiaľ sme pomohli 
138 osobám a subjektom.

Cestu nájdeme alebo si ju urobíme.

HLAVNÝ PROJEKT PARASPORT24

SPOLU POMÔŽEME VIAC 



KONTAKT 
Miroslav Buľovský 
predseda združenia PARASPORT24 

parasport24@gmail.com
tel.: +421 944 520 048

www.parasport24.com
            Parasport24 

Prezentácia
vašej spoločnosti: 
• Reklamné označenie na web. stránke Parasport24 
• Reklamné označenie na sprevádzajúcom autobuse
• Reklamné označenie na  tlačovinách
• Reklamné označenie v  printových médiách
• Reklamná upútavka v kinách Cinemax 
• Reklamné označenie na športovom oblečení účastníkov akcie 
• Reklamné označenie v FB statusoch Parasport24  
• Reklamné označenie na plachte pre mediálne rozhovory
• Reklamné označenie spoločnosti v printovej verzii - Poďakovanie 

Pridajte sa k nám...     

Zažijete pocit nezabudnuteľných emócií, 
ktoré sú s PARASPORT24 jedinečné.   

...ďakujeme


