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Donér allerede i dag.
Hjælp KFUM i Slovakiet med at træne 
ledere og kommende ledere i at 
organisere/udvikle landets ungdom 
og til at tage medansvar for deres 
udvikling.

Jubilæums- 
skattefradragsprojekt 
2022

Et samarbejde 
mellem 
KFUM i Slovakiet, 
Y’s Men’s Club 
Liptovsky Mikulas 
og Y’s Men Region 
Danmark. 

Slovakia



Medlemmerne af YMCA er af 
forskellig tro og etnicitet. 

De enkelte foreninger er ansvarlig for 
egen økonomi og der lægges især vægt på at 

udvikle kompetencer til at tjene samfundet. Flere 
uddannelser støttes af EU’s Erasmus+ program. 

Sport og sommerlejre indgår som naturlige dele 
af foreningens aktiviteter.

Udvikling af potentiale hos det enkelte medlem til at 
hjælpe andre med at udvikle deres potentiale i tjeneste 

for samfundet er i højsædet. 

Læs mere om YMCA-Slovakiets strategiplan 
www.ymca.sk/2019/10/18/strategicky-

plan-2014-2023/.
 



YMCA, Slovakiet
I dag har YMCA under 900 medlemmer, 

heraf er 3/4 under 30 år. Organisationen er i dag 
opdelt i 15 distrikter med generalsekretær Dalibor 

Perasin som daglig leder, 10 lønnede og mere end 400 
frivillige medarbejdere. 

Der har tidligere år været gennemført over 100
forskellige uddannelser og træningsforløb med flere end 

1.800 deltagere, men nu står uddannelssaktiviteterne
 helt stille bl. a. på grund af manglende økonomi.

Slovakiet er arealmæssigt ca. 20 % større end Danmark og 
har i dag ca. 5,5 mio. indbyggere. 2/3 af befolkningen er 

romersk-katolske. Landets præsident siden 2014 er 
Zuzana Caputova. 

Slovakiet blev oprettet den  1. jan. 1993 efter 
opdeling af Tjekkoslovakiet.

 

YMCA-
Slovakiet samarbejder 
flere steder med både 

Røde Kors (tøj-indsamling/
donation), Brødremenigheder 

(kristendomsundervisning) og kommuner 
(børnehaver og skoler). 

Flere lærere er medlem af YMCA. Der ydes 
bistand til mennesker i ugunstige sociale- 

og økonomiske situationer. 

Åndelig udvikling og korsang 
udgør væsentlige dele af 

programmerne. 

”KFUM i Slovakiet 
har de seneste år 

oplevet tilbagegang i 
medlemstallet, men der 

er uanede muligheder for 
medlemsfremgang 

bl. a. ved etablering af flere 
afdelinger i landets 8 

regioner”



Generalsekretær 
Dalibor Perasin, der er 49 

år og uddannet webdesigner 
leder KFUM-udviklingsarbejdet i 

tæt samarbejde med Y’s Men’s Club 
Liptovsky Mikulas, hvor han også er 

klubmedlem. 

Ved sin side i klubben har han 
også DG Anna Rasiova, og 

projektkoordinator Daniela 
Masarikova.

Hvordan kan jeg 
støtte?

Projektet støttes ved indbetaling på reg 
nr. 9570 konto nr. 11803989 

eller Mobile Pay 816625
eller online på:

www.collectpay.dk/YMD/gave
Scan QR koden

Husk at anføre cpr. nr. ved indbetaling, 
så får du skattefradrag efter 

gældendde regler.
Perioden med 

Covid-19 pandemi har 
givet flere udfordringer for YMCA i 

Slovakiet. 

Antallet af medlemmer og ledere er 
reduceret, så organisationen nærmest 

står i en genopbygningsfase. 

Det er derfor vigtigt, at vi medlemmer 
af Y’s Men Region Danmark støtter 

op og sikrer en god og positiv 
udvikling af YMCA. 

MÅLET FOR 
INDSAMLINGEN ER 

KR. 280.000

Indsamlingsperioden er fra 
den 1.1.2022 til den 

31. 12.2022

Kontaktperson for projektet er:
Jens Nielsen
Hestehave 7 - 7100 Vejle
tlf. 22465707 - jens7ni@gmail.com


