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SPOŠTOVANI!

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite v naši skupni akciji - dobrodelni teden »ZA OTROŠKI

NASMEH« za novoletno obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin.

Podarite lahko PRIBOUŠKE, SUHO SADJE, PiŠKOTE, SLADKARIJE in NOVE KAPE, ŠALE, NOGAVICE,

ROKAVICE za otroke. Prostovoljne prispevke lahko zbirate z organizacijo različnih dobrodelnih

aktivnosti. Letos smo za vas pripravili hranilnike »plkapolonice«, ki vam bodo v pomoč pri zbiranju

prostovoljnih prispevkov »1 € ZA OTROŠKI NASMEH«. Naročite jih lahko v prijavnici. Za prostovoljne

prispevke ni potrebno izdajati nobenih računov ali potrdilo prejemkih. Zbrani prispevki bodo

namenjeni za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Za vse donacije šola prejme potrdilo

(blagajniški prejemek) in zahvalo za sodelovanje. V sodelovanju s srednjimi šolami in dijaškimi domovi

bomo v decembru za otroke organizirali predstave s prihodom dedka Mraza, ki jim bo podaril darila.

Dobrodelni teden »ZA OTROŠKI NASMEH« bo letos potekal med 28. 11. in 2. 12. 2016, istočasno na

vseh osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih na območju delovanja RKS - OZ ljubljana:

MOL in občine Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Vodice, Velike lašče, Dol pri

ljubljani in Medvode.

Pridružite se nam v dobrodelnem tednu! Solidarnost in sočutje izkažimo z dejanji, saj lahko le skupaj

naredimo nekaj dobrega za tiste, ki živijo v pomanjkanju. Povabite sodelavke in sodelavce, dijakinje in

dijake vaše šole ter njihove starše naj sodelujejo v akciji in prispevajo za lepši vsakdan naših

najmlajših. Bodimo zgled za mlade, spodbudimo jih z lastnimi dobrodelnimi dejanji.

Prosimo vas, da nas obvestite o sodelovanju v dobrodelni akciji tako, da nam pošljete izpolnjeno

prijavnico. Za dodatna pojasnila, dogovor o prevzemu in prevozu zbranih prostovoljnih prispevkov ter

obisku obdaritve lahko pokličete na tel. 01/425 3419 ali pišete na info@rdecikrizljubljana.si .

Želimo vam veliko veselja in uspehov pri delu z mladimi in vas toplo pozdravljamo.

Priloga: plakat 2X

Sekretarka RKS- OZ Ljubljana
Ema Verbnik
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DOBRODELNI TEDEN
Rdečega križa Ljubljana

v

»ZA OTROSKI NASMEH«

podarite
• 1 euro za nakup novoletnega darila

• nove otroške kape, šale, rokavice, nogavice ...
• sladkarije

Dobrodelna akcija poteka na osnovnih in srednjih šolah v prvem tednu decembra.
Z vašo pomočjo bomo obdarili otroke iz socialno šibkih družin.

HVALA ZA VAŠO HUMANO POMOČ!


