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2022ben is alig várjuk,
hogy

Veled együtt segíthessünk.

Továbbra is tarts velünk,

és légy részese a közös utunknak. Mi pedig megháláljuk ezt Neked egy újabb
évnyi szeretettel, barátsággal, fejlődéssel és a segítés örömével.

KórházSuli 1 percben! Nagy örömmel osztjuk meg Veled a KórházSuli
bemutatkozóját, és buzdítunk Téged is a terjesztésre, hogy minél több emberhez
eljusson a közös küldetésünk.

Halkan megsúgjuk, hogy számos izgalmas projekt van készülőben, így
mindenképp érdemes lesz figyelemmel kísérned a KórházSuli életét.
Addig is szeretettel küldjük Neked a közös munkánk gyümölcseit, jó olvasgatást!
:)

Városi Zsófia, önkéntes
"Önkénteskedni azért nagyon jó,
mert ott mindenki önmagát adja. A jó
önkéntesség titka is ez: légy
önmagad és közben figyelj a
körülötted lévőkre."
A Zsófival készült teljes riportot ITT
találod.

TóthTurgonyi Dóra, szülő
"Beindult a KórházSuli, akik által két napra tehermentesülök az otthon oktatás
terhei alól kicsit, mert ŐK felvállalták Leventét. Millió
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"Beindult a KórházSuli, akik által két napra tehermentesülök az otthon oktatás
terhei alól kicsit, mert ŐK felvállalták Leventét. Millió
köszönet érte. Hétfőn délelőtt Réka viszi a magyart és a törit, szerdán délután
meg Sebi a matekot és a természetismeretet, ráadásul két nyelven, úgyhogy
hasít az angol is."

Godó Judit, önkéntes
"A KórházSuli egy közösség:
mindenhol akad egy segítő kéz,
bármi gondunk adódik, bármiben is
szeretnék segítséget, tanácsot kérni."
A Judittal készült teljes riportot ITT
találod.

Karácsonyi Sebastian, önkéntes
"Mindenekelőtt szeretném kifejezni, mennyire hálás vagyok mindazért, amit itt
kaptam. A támogatás, tudás öröme mellett reménnyel és optimizmussal is
gazdagodtam, amit a legjobban a ti szenvedélyes lelkesedésetek tüzelt fel.
Nem beszélve arról, hogy valóban megfizethetetlen, amit a Leventével való
közös munkánk jelentett. A pályám szempontjából pedig kincset érő
tapasztalat."

Szepessy Luca, önkéntes
"Remélem, Edina átérezte, hogy
nekem sem teher az ő tanítása,
hanem öröm. Hiszen ő is nagyon
lelkesen segített nekem."
A Lucával készült teljes riportot ITT
találod.

Minden kis támogatás nagy lépés a gyógyulás felé
vezető úton!
Mit szólnál, ha januártól egy KórházSuli "előfizetésed" is lenne?
Hogyan teheted ezt meg? Kattints ide, és legyél Te is rendszeres támogatónk.
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"Előfizetek"
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