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11. ročník športovo - charitatívneho podujatia Parasport24 tour je za nami.

Tento krát  sme pomáhali športovcom Špeciálnych olympiád  Slovensko  materiálne,  formou

dodania športových pomôcok. Tak  isto aj finančne a to formou darovacích šekov  v  hodnote

niekoľko tisíc Eur.

Taktiež  sme prispeli sociálne slabším rodinám, ktoré si vyberali obce na našich zastávkach,  na

základe návrhov ich vlastných sociálnych komisií, ktoré vedia najlepšie o svojich občanoch

a taktiež v hodnote niekoľko tisíc Eur.

Materiálnu pomoc pre športovcov Špeciálnych olympiád zabezpečili partneri Parasport24 a

finančná pomoc je z výťažku charitatívneho koncertu Hudba bez bariér 2018, ktorý bol

23.3.2018
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Trasa:

2.6.2018: Príchod do Žiliny do Hotel Boss v popoludňajších hodinách. Na ceste do Žiliny sme 

darovali v DSS Méta – prevádzka Lipovec dar v hodnote     400€  

3.6.2018: Odchod   zo   Žiliny o  9:00 smer  Hričov  –  Považská  Bystrica  –  Sverepec  –  Ladce  –

Dubnica  nad  Váhom  –  stretnutie  so  športovcami  Special  Olympic  Trenčianska  Teplá  –

Trenčianske  Teplice.  Pomoc  išla  pre  školy Špeciálnych   olympiád  Slovensko  a   to   v

hodnote -  Žilina  400  eur,  Bytča  400  eur,  Považská  Bystrica  400  eur,  Púchov  400  eur.

V     Hornom     Hričove     a     v     obci     Beluša     sa     pomohlo     rodinám     v     núdzi     vďaka     partnerovi   Tesco.  
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4.6.2018: Odchod z Trenčianských Teplíc smer Trenčín –  Bánovce  nad  Bebravou  – Žabokreky nad

Nitrou – Partizánske. V Trenčín – stretnutie so  športovcami  Special  Olympic  SŠ Internátna,

Ľudovíta Starka 12.



V obci Malá Hradná pomoc rodine s handicapovaným dieťatkom.

5.6.2018. Partizánske, štart zo školy Radka Kaufmana – Brodzany – Bošany – Oponice – Nitra - 

Šoporňa. Štart začal v Partizánskom zo školy Radka Kufmana.



V obci Lužianky pomoc rodinám vďaka partnerovi Tesco.

6.6.2018: Šoporňa Mača – Šamorín X Bionic. V Šoporni sa opäť pomáhalo vďaka partnerovi   Tesco.



V obci Veľká Mača pomoc pre Zoltána Lancza.

g

Pomoc rodinám v Šamoríne.
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...ďakujeme za podporu všetkým partnerom
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