Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "V ESELE NOGICE"
Sedež: Celjska cesta 43, 327 0 Laško
Prostori društva: Sav injsko nabrežje 2, 327 0 Laško
Telefon: 041 -610-284
E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.com
Internet: www.drustvo -veselenogice.si

Spoštovani !
V šolskem letu 2013/2014 društvo Vesele nogice načrtuje vseslovensko
akcijo zbiranja zamaškov. Zbrana sredstva bodo namenjena za plačilo
terapij in nakupu pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami, ki niso
kriti iz zdravstvenega zavarovanja. Del sredstev društvo namenja tudi
za financiranje prostorov društva, ki so namenjeni izvajanju terapij in
vaj.
Zbirna mesta za zamaške bodo po šolah, vrtcih in drugih večjih
ustanovah širom Slovenije. Toda tam bodo le primarna zbiralna mesta.
Iščemo sekundarna zbiralna mesta, to so mesta, kjer se bodo zamaški iz
šol ter drugih ustanov zbirali za čas pred odvozom v predelavo.
Prostori, ki bi bili primerni, so: garaže, kleti, drvarnice in tudi prostori
na prostem, kjer ne bi zamaški nikogar motili in bi tam lahko počakali,
dokler se ne zbere primerna količina za odvoz.
V Ljubljani, Brežicah, Laškem ter Celju z okolico ima društvo prostore
za skladiščenje zagotovljene. Veseli pa bi bili, če jim nam uspelo pokriti
tudi druga mesta širom Slovenije.
Prosim pomagajte nam pri iskanju zbiralnih mest. V kolikor poznate
koga, ki bi nam lahko pomagal in odstopil društvu primeren prostor za
daljše skladiščenje ali pa nam celo priskočil na pomoč pri koordiniranju
teh zbiralnih mest, mu prosimo posredujte našo prošnjo in kontaktne
podatke: 070 342 112 ali e-mail: zamaski.veselenogice@gmail.com. Naj
stopi v stik z nami, da se pogovorimo in dogovorimo glede podrobnosti
sodelovanja.
Za vašo pripravljenost pomagati se vam Vesele nogice in njihovi starši
vnaprej zahvaljujemo.
Hvala za zaupanje!

Laško, 15.8.2013

Vesele nogice

TRR: SI56 0600 0010 0254 067 odprt pri Banki Celje
Davčna številka: 98965549
Matična številka: 4042484000
Društv o je vpisano v register pri Upravni enoti Laško, št. 215-28/2012 z dne 23.4.2012.
Predsednica društva: Spom enka Valušnik.
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