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"Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in še naprej. Lahko 

rešimo skrivnosti bolezni, zmanjšamo lakoto in trpljenje, povečamo število in kvaliteto 

priložnosti, dosegljive za vsakogar, in ustvarimo tisto, kar še ne obstaja, a bo izboljšalo 

pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila nekoč vojna, in prijateljstvo, 

kjer je nekoč prevladovalo sovraštvo. Lahko raziskujemo nebo, pregledujemo globine oceana 

in preiskujemo neomejeno kreativnost in kapaciteto človeškega uma."  (Jim Rohn) 

 

Spoštovani, 

 

včasih niso potrebni veliki koraki, včasih tudi z majhnimi koraki, počasi in vztrajno pridemo 

do cilja. In prav zato društvo Vesele nogice že od začetka svojega delovanja zbira odpadne 

plastične pokrovčke. Prav vsak zbran pokrovček šteje! Istočasno pa je tudi naš  prispevek k 

čistejši naravi. Zato vas naprošamo, da nam pomagate pri zbiranju plastičnih 

pokrovčkov(zamaškov). Pri tem lahko sodeluje prav vsak! Žal je družin, ki se na nas obračajo 

po pomoč, vsako leto več, sredstev za pomoč pa vedno manj. Veliko je tistih, ki se v medijih 

ne upajo izpostavljati in prav tem je vaša in naša pomoč še kako pomembna.  

 

Dovolite še nekaj besed o našem društvu. V društvu Vesele nogice smo združeni starši in 

podporniki otrok z razvojnim zaostankom na različnih področjih, katerih skupni cilj je narediti 

korak naprej. Naši otroci so različnih starosti in imajo različne težave v razvoju. Vsem pa je 

skupno to, da potrebujejo pomoč. Naši otroci so izjemni, saj so nas naučili ceniti male stvari 

in ljubiti neskončno. Borili so se za življenje in znajo biti srečni. Zato tudi starši ne 

odnehamo, učimo se od njih in jim pomagamo učiti se od nas. Vsi si želimo, da bodo nekoč 

naši otroci čim bolj samostojni. Njihov uspeh je v veliki meri odvisen od pomoči vrhunskih 

strokovnjakov iz različnih področjih- zdravstveno, pedagoško in druga. Za njihov napredek in 

lajšanje bolečin so potrebne različne terapije, kar pa staršem otrok predstavlja visoke stroške. 

Ker trenutni časi niso preveč naklonjeni donacijam in sponzorstvom, se je društvo odločilo, da 

bo sredstva za svoje delovanje zbiralo tudi z zbiranjem plastičnih pokrovčkov, starega papirja 

in odpadnih kartuš. Istočasno pa tako spodbujamo ekološki odnos do okolja in med mladimi 

širimo prostovoljstvo in dobrodelnost. Do sedaj smo, v petih letih našega delovanja, s 

pomočjo šol, vrtcev, podjetij in raznih posameznikov po celotni Sloveniji zbrali več kot 100 

ton pokrovčkov! Več o delovanju društva in nekaj zgodb naših otrok lahko preberete tudi na 

naši spletni strani: http://drustvo-veselenogice.si/. 

 

Po zbrane pokrovčke lahko, po predhodnemu dogovoru, pridemo starši in prostovoljci sami. 

V kolikor pa imate možnost, da nam pokrovčke dostavite na vam najbližje zbirno mesto, vam 

bomo za to seveda neizmerno hvaležni. Zbirna mesta za pokrovčke bodo objavljena na naši 

spletni strani. V primeru, da se odločite za sodelovanje z nami, vam lahko posredujemo tudi 

dodatno gradivo (plakati, letaki). Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih 

št. 040 855 049, 041 610 28  ali 070 342 112 in na elektronskem naslovu 

zamaski.veselenogice@gmail.com.   
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Pridružite se nam morda lahko tudi pri zbiranju starega papirja ali odpadnih kartuš. Hvaležni 

bomo za vsak vaš prispevek. 

 

Naši otroci vas lahko tudi obiščejo, se vam predstavijo in se igrajo ter družijo z vami. Z 

veseljem pridemo na obisk k vam! Sprejemanje drugačnosti med otroki in njihov pozitiven 

odziv nas vedno znova razveseli ter nam daje moč in energijo za naprej.  

 

Za vašo pripravljenost pomagati se vam “Vesele nogice” in njihovi starši vnaprej 

zahvaljujemo. 

 

 

 

 Predsednica društva: 

 Spomenka Valušnik 
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