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Ali ovi bijahu ljudi pobožni
čija se dobra djela ne zaboravljaju;

u potomcima njihovim ostade bogata baština 
što je oni namriješe.

Djeca im se vjerno drže zavjetâ,
i potomstvo njihovo, zbog njih;

dovijeka njihova loza ostaje
i ne briše se dika njihova;

u miru počivaju tijela njihova
i ime živi za sva pokoljenja;

mudrost njihovu objavljuju puci
i slavu njihovu naviješta općina.

(Iz Knjige Sirahove)



Poštovani!

 Uz Vašu svesrdnu darežljivost i pomoć, do sada smo uspješno 

organizirali 12. humanitarnih turnira u malom nogometu, a želimo 

organizirati još jedan takav turnir da bismo i dalje mogli zajedno pomagati 

naše sugrađane koji su u potrebi.

 Nadahnuti kršćanskom duhovnošću i solidarnošću, turnir 

planiramo održati u Slavonskom Brodu, od 4. do 8. siječnja 2023., u 

sportskoj dvorani OŠ Đuro Pilar (naselje Kolonija).

 Budući da i ovaj puta sav prihod od turnira u potpunosti ide za 

humanitarne svrhe, slobodni smo zamoliti i Vaš doprinos, uključenje i 

sudjelovanje. Ovaj puta, osim nogometa, planiramo ponuditi i druge sadržaje 

za mlade, a to je projekt Susreti Sv. Dominika Savija.

 Stoga Vas lijepo molimo da nam budete dragi pokrovitelj Turnira te, 

prema Vašim mogućnostima, svoj novčani prilog (donaciju) uplatite na 

žiro-račun Udruge „MNK Kolonija – Sv. Dominik Savio“. 

 Projekt turnira 2023. nabavka aparata
 za Pedijatriju Opće bolnice Slavonski Brod i kardiologija Opće 

bolnice Dr. Josip Benčević

 Naš IBAN je: IBAN: HR23 2484 008 11350 14589 (RBA Banka)

 Nadajući se što skorijem Vašem pozitivnom odgovoru, s poštovanjem i 

zahvalnošću, srdačno Vas pozdravljamo u Gospodinu!

Ante Ivanković
u ime Udruge�

„MNK Kolonija – Sv. Dominik Savio”

KRATKI IZVJEŠTAJ

O DO SADA OSTVARENOJ POMOĆI OD

PRIHODA MALONOGOMETNOG TURNIRA
(suradnjom župe Sv. Dominika Savija
i Udruge MNK Kolonija – Sv. Dominik Savio)

· Prve godine, (2011.), u svom skromnom početku, pomogli smo 
obitelji jednog oboljelog djeteta i nekoliko siromašnih obitelji. 

· Zatim smo drugim organiziranim turnirom (2012.) pomogli tri obitelji 
s teško bolesnom djecom. 

· Slijedeće godine (2013.), pomogli smo sedam siromašnih obitelji s 
jednokratnom novčanom pomoći, jednoj obitelji smo tijekom cijele 
godine plaćali stanarinu, a jednoj obitelj osigurali mjesečne bonove za 
hranu tijekom cijele godine.

· Godine (2014.), zajedno smo uspjeli u velikom dobrotvornom 
pothvatu – darivanju inkubatora za djecu Odjelu pedijatrije opće 
bolnice „Josip Benčević“ u Sl. Brodu.

· Ove godine (2015.) pomogli smo obitelj jednog bolesnog djeteta i OŠ 
„Đuro Pilar“ darovali računalnu opremu za informatički kabinet.

· Prihodom od Turnira 2016. opremili smo Caritasovu pučku kuhinju
 u Slavonskom Brodu.
 Osim toga, dio prihoda dodljeljen je i za 4-vero siromašne djece u 

suradnji s Centrom za socijalnu skrb u Sl. Brodu. Darovali smo klima-
uređaje u Rodilištu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Sl. Brodu.

· 2017 godine prikupljrenim sredstavima ovog Turnira pomogli 
smo jedno dijete sa posebnim potrebama (omogućili mu 
operaciju i rehabilitaciju), nabavili smo reanimacijski stolić za 
novorođenčad za Odjel pedijatrije Opće bolnice „Josip Benčević“ 
u Slavonskom Brodu! 

• Turnirom 2018. godine želimo omogučiti liječenje malom Luki .
 Nabaviti ABI Indeks aparat za odjel kardiologije Slavonski Brod, i 

sustav za terapiju odjelu pedijatrije Slavonski Brod. Budite i VI 
prijatelj djece – osobito onih malih bolesnika koji trebaju našu 
pomoć. Pomozite nam da mi možemo pomoći! A dobri Bog 
dobrotu ne zaboravlja!

• Turnirom 2019. organizatori su donirali opremu za Rehabilitacijski 
centar Zlatni Cekin i odjelu pedijatrije Opće bolnice Dr. Josip 
Benčević, liječenje malog dječaka. 


