Autonomna ženska kuća Zagreb
APEL GRAĐANSTVU, TVRTKAMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
OSOBAMA
1. Podrži donacijom svakodnevni rad sa ženama i djecom

2. Opremi Sklonište za žene i djecu donacijom

Autonomna ženska kuća Zagreb ne prima dostatna i redovita sredstva za
osnovne potrebe rada Skloništa i Savjetovališta u tekućoj godini od glavnih
donatora (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
Zagrebačka županija i Grad Zagreb) te ulaže velike napore kako bi održala kvalitetu
i kontinuitet rada Skloništa i Savjetovališta. Od 2016.g. financiranje rada AŽKZ-a
postalo je izuzetno kritično jer Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku i Zagrebačka županija umjesto da svoju potporu godišnje povećavaju
sukladno povećanju troškova života, oni su ju smanjili u ukupnom iznosu od
269.756 kn. Nadalje, prva donacija od Ministarstva dobivena je u travnju, od
Zagrebačke županije u lipnju, a od Grada Zagreba tek krajem rujna 2016. godine.
Međutim, žene i djeca ne mogu čekati, svakodnevno moraju jesti, oprati se,
imati struju, tekuću vodu.... Stoga vas pozivamo da i VI podržite donacijom
svakodnevni rad sa ženama i djecom!

Zbog stalne i višegodišnje fluktuacije žena i djece u Skloništu AŽKZ-a,
potrebno je obnoviti namještaj, bijelu tehniku, kompjutorsku opremu,
kućanske potrepštine i didaktičke materijale, a za što su potrebna
dodatna i velika financijska sredstva u iznosu od 259.638 kuna. Tvrtke
osim financijskih donacija za obnovu Skloništa, mogu donirati i nove
proizvode u naturi prema popisu koji smo napravile sukladno
trenutačnim potrebama AŽKZ-a. Javite se odmah.

Građanke i građani iz svih dijelova RH zaslužni su što Savjetovalište i
Sklonište Autonomne ženske kuće Zagreb i dalje radi. Hvala im na
tome! Pridružite im se i Vi već danas. Ako ste u mogućnosti, redovito
mjesečno prijateljstvo sa ženama i djecom najbolji je oblik Vaše
podrške. Vaša redovita podrška potrebna je ženama i djeci, kako bismo
im zajedno osigurali život bez nasilja svaki dan u godini, a bez straha od
zatvaranja Skloništa i Savjetovališta AŽKZ-a.
Bez obzira na koji oblik prijateljstva se odlučite, vaša donacija će
napraviti veliku razliku u životu žena i djece s kojima radimo.
Najljepša hvala na svakoj Vašoj donaciji!

Zbog svega navedenog i dalje traju ove dvije akcije prikupljanja
donacija: za osiguranje svakodnevnog rada sa ženama i djecom
te za obnovu opreme u Skloništu. Molimo Vas proslijedite ovaj
izvještaj svima koje/i bi željele/i postati prijateljice/prijatelji žena i
djece kojima Autonomna ženska kuća Zagreb svakodnevno
pruža pomoć i podršku. Molimo Vas, pišite nam već danas na
donacije@azkz.net i zatražite upute. Hvala.

