
Budapest, 2021. október 19.

Kedves Támogatónk, Barátunk!

Engedd meg, kérlek, hogy a tisztelet hangján, de tegeződjünk, és 5-7 percre

lekössük a figyelmed!

Talán emlékszel még rá, hogy a 2020 decemberében indított “SEGÍTS LÁTHATÓVÁ

VÁLNUNK!” adománygyűjtő kampányunk, amiben a Csak Egyet Szolgálat új

honlapjának fejlesztésére gyűjtöttünk, 2021 februárjában sikeresen lezárult.

A kitűzött 500.000 Ft-os célt 6%-kal meghaladtuk, így összesen 57 adományozó
530.000 Ft-ot gyűjtött össze nekünk az www.adjukossze.hu oldalon. Az azóta megújult

névvel rendelkező alapítványunk (Efrata Alapítvány a Hajléktalanokért helyett 2021

áprilisa óta Csak Egyet Szolgálat Alapítvány) számlaszámára - a 7%-os szolgáltatási

és online közvetítői díjak levonása után - 492.900 Ft érkezett meg még februárban.

Ezúton is még egyszer nagyon köszönjük nagylelkű adományod. Isten fizesse meg

gazdagon!

A honlapfejlesztési projektről

A honlapfejlesztési projekt több oknál fogva is végül az idei év végére lett

átütemezve.

Örömmel jelentjük azonban, hogy a grafikai tervek 95%-a már elkészült, a

webprogramozót kiválasztottuk, így legkésőbb jövő héten már elindul az egyedi

fejlesztésű, új arculatunkba illő honlapunk programozása, amely nem csak szép, de

hatékony igazodási pont lesz a vendégeink és a támogatóink számára is. A tervek szerint

idén decemberben publikáljuk.

Erről még egy külön e-mailben szívesen értesítenénk téged, hiszen nélküled ez a

projekt nem valósulhatott volna meg, és szeretnénk ha “frissiben” látnád te is az

http://www.adjukossze.hu


eredményt és részesülnél az örömünkben. (Ha valamiért ezt te mégsem akarod, kérjük,

erre az e-mailünkre válaszban írd meg, és téged kihagyunk a levelezésből!)

Zárásként pedig két aktuális dolgot szeretnénk a figyelmedbe ajánlani

1. Jelenleg 15 napja tart egy új, a téli hidegek elleni védelemről szóló

adománygyűjtésünk szintén az Adjukössze.hu adományozási oldalon.

Célunk: december első hetében 110 db téli kiegészítő ruhacsomag (sapka,

sál, kesztyű, meleg zokni) kiosztása hajléktalan vagy zord körülmények

között élő vendégeink részére. Ha érzel hívást rá, kérjük, Te is támogasd
kampányunkat egy kis összeggel vagy Facebook/Instagram posztjaink

megosztásával, kommentelésével, hogy minél többen be tudjanak

kapcsolódni a segítésbe! Bővebb infó, adományozási lehetőség ide

kattintva elérhető.

2. Ha eddig még nem tetted volna meg, és nyitott vagy a Csak Egyet
Szolgálat szervezeti életére, vendégeink sorsának és a szociális

munkánknak, ill. katolikus-keresztény missziónknak az alakulására,

iratkozz fel megújult hírlevelünkre itt, válj támogatói/baráti körünk
közelebbi tagjává! (Legfrissebb hírlevelünket feliratkozás nélkül itt

elolvashatod.)

Köszönjük, hogy velünk s vendégeinkkel vagy. Reméljük, találkozunk még!

A Csak Egyet Szolgálat nevében hálával és barátsággal,

Kunszabóné Pataki ANNA Müller MÁRK
alapító és vezető kommunikációs és

forrásfejlesztési vezető
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