Milí priatelia, 
pracujem pre neziskové občianske združenie Tréningové Centrum Kompas. Združenie je zamerané na podporu kresťanských mládežníckych organizácií a cirkví v SR. Prvoradým cieľom TCK je podpora služby mládežníckych vedúcich v miestnych cirkevných zboroch v SR, zvestovanie evanjelia Ježiša Krista mladým ľuďom a pomoc pri šírení nebeského kráľovstva v našej krajine. Viac informácií o združení môžete získať na www.tckompas.sk" www.tckompas.sk.
 Naďalej tiež aktívne slúžim vysokoškolákom, VBH-kom v Žiline.
 Jednou z mojich zodpovedností v TCK OZ naďalej ostáva aj finančné zabezpečenie mojej služby. Potrebujem získať ľudí, ktorí by ma naďalej podporovali modlitbami a finančnými darmi, tím ľudí, ktorí rozumejú môjmu novému poslaniu a ktorým záleží na mladých ľuďoch, ktorým budem a tiež ako rodina  budeme naďalej slúžiť. Touto cestou Vás prosím,  staňte sa členom tímu podporovateľov na nasledujúce obdobie. 
 S vďakou
Peter Hrubo
 
  Tréningové Centrum Kompas OZ, Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
  Tel., fax: 041/ 7235825, e-mail: Hrubo@tckompas.sk, www.tckompas.sk
Bankové spojenie: Tatra Banka Žilina, č.účtu: 2699360008/1100, KS: 0558, VS: 6525
Poznámka: Finančné prostriedky určené pre podporu konkrétnej osoby označte prosím správnym variabilným symbolom, prípadne upresnením v poznámke pre prijímateľa. V mojom prípade je to VS: 6525 a poznámka: Od..., V prípade nešpecifikovania účelu daru, dar bude použitý výhradne na výdavky spojené s činnosťou združenia podľa potrieb a rozhodnutia OZ TCK. Po ukončení kalendárneho roka neanonymným darcom, ktorí posielali príspevky s vyššie uvedeným VS, pošlem potvrdenie o prijatí daru. 

  ....................................Vyplnený formulár prosím pošlite na našu adresu, prípadne prostredníctvom e-mailu: Hrubo@tckompas.sk.... .................................................
q	Budem sa za Vašu službu na základe Vašich podnetov modliť. 
(Aktuálne modlitebné podnety mi môžete posielať na môj nižšie uvedený e-mail)
q	Začnem Vás finančne podporovať vo výške:  ...........................	-Sk
každý		  mesiac		 štvrťrok		 rok, 
	v trvaní:................... od : ............  do: .........., v  kalendárnom roku  200…/….......................
q	Žiaľ, v súčasnosti Vás  nemôžem  podporovať,  naďalej  ma  však  informujte o Vašej službe.
q	Prosím  vyjmite ma zo zoznamu Vašich kontaktných adries.

Meno, Priezvisko:   .......................…………………….......................…………………… 
           
*Adresa:                   .......................…………………….......................…………………… 

*Mesto: .......................…………………….......................…………………… PSČ: ...................................	      

E-mail:  ............................................................. 	Tel.: .................................. Dňa: ...………..…..
0
    Určené pre službu: PETER HRUBO
TCK OZ, Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, Slovensko
Tel., fax: 041/ 7235825, e-mail: Hrubo@tckompas.sk, www.tckompas.sk

* v prípade, že údaje na obálke ktorú ste od nás dostali sú aktuálne, kolonky môžu zostať nevyplnené

