
Rodiny ktorým bude poskytnutý jednorázový finančný dar 100 eur sú z týchto 12 obcí: 
Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Novoť, Or.Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Vavrečka, 
Zákamenné. Obce sú zoradené v abecednom poradí a prípadné mená osôb nezodpovedajú 
skutočnosti. 
 
1. Matka sa starajú o 4 nezaopatrené deti. Otec rodiny utrpel tohto roku úraz hlavy. Vyžaduje si 
celodennú starostlivosť zo strany manželky, nakoľko je bezvládny, ležiaci a prejavuje sa uňho aj 
agresívne správanie následkom poškodenia mozgu. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v rodine 
zhoršila finančná situácia. 

2. Matka v tejto chvíli prežíva ťažké obdobie. Pred pár dňami jej  náhle zomrel manžel ktorý sa dožil 
28 rokov !  Zostala sama so štyrmi deťmi. Ich finančná situácie je veľmi zlá, majú rozostavaný rodinný 
dom, na ktorý majú pôžičku. Nie je zamestnaná, pretože najstaršia Mirka chodí do MŠ ako 
predškoláčka, Peťka má 3 roky, Vierka 2 roky a Jožko 1 rok.   

3. Rodičia vychovávajú svojich 8 detí v dome svokra, silného alkoholika . O deti sa starajú primerane 
svojim možnostiam. 
 
4. Matka po úmrtí svojho manžela zostala so štyrmi malými deťmi sama v malom domčeku, ktorý 
dostala od svojich adoptívnych rodičov. Rodina žije len z príjmu matky, ktorý im stačí len na 
uspokojenie základných životných potrieb, a aj tohtoročné Vianoce v tejto rodine budú veľmi 
skromné.    
 
5. Matka sama vychováva 3 synov vo veku 13,15 a 17 rokov. Otec alkoholik rodinu psychicky týral, 
čo bolo hlavným dôvodom rozvodu. Prostredný syn sa lieči na rakovinu, čo rodinu finančne 
vyčerpáva. 
 
6. Mladí rodičia vychovávajú 4 deti od 5 do 11 rokov. Matka sa lieči na rakovinu a týmto im vznikajú 
zvýšené finančné náklady. Bývajú v nedokončenej novostavbe a sú zadĺžení. 
 
7. Matka sama vychováva 5 detí od 9 do 16 rokov v rodinnom dome, ktorý zdedili po manželovej 
babke a ktorý z finančných dôvodov nie je možné zrekonštruovať. Tejto  rodine v auguste tohto roku 
zomrel otec.  Prostredný syn má mozgovú obrnu a je potrebné voziť ho 2-3 x do týždňa do osobitnej 
školy. 
 
8. Matka sama vychováva 4 deti od 1 do 13 rokov, nakoľko jej len pred dvomi mesiacmi zomrel 
manžel.  
 
9. Matka sama vychováva 6 detí od 4 do 10 rokov. Otec od rodiny odišiel a nejaví o ňu záujem. 
Rodina žije u rodičov matky. 
 
10. Matka sama vychováva 3 deti od 4 do 11 rokov. Otec im zomrel pred rokom na štedrý večer. 
 
11. Pred mesiacom náhle zomrela matka a ostal otec s 5 školopovinnými deťmi. Ešte dlho potrvá, 
kým sa naučia ako-tak viesť svoju domácnosť. 
 
12. Ide o rodinu so 7 deťmi. Otec alkoholik poberá invalidný dôchodok a matka je nezamestnaná. 
Matka sama zabezpečuje chod domácnosti. Rodina je sociálne slabšia. Z finančnej pomoci bude 
urobený nákup nevyhnutných vecí a potravín. 
 
 
Po prečítaní životných príbehov plných bolesti, starostí ale aj životnej sily sme nesmierne šťastní, že  
dar od spoločnosti Coca-Cola neostal len nám. 
Všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky ! 
 
Zriaďovatelia n.f. Námestovský anjel, 22.12.2010 v Námestove 


