Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE"
Sedež: Celjska cesta 43, 3270 Laško
Prostori društva: Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško
Telefon: 041-610-284
E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.com
Internet: www.drustvo-veselenogice.si

Dragi otroci, spoštovani vzgojitelji, učitelji
in starši!
Najprej bi se vam zahvalili za pridno zbiranje zamaškov v preteklem
letu. Z vašo pomočjo smo zbrali skoraj 10.000 kg zamaškov! Pridno
jih zbirajte še naprej, mi pa bomo z zbranimi sredstvi pomagali
tistim, ki potrebujejo pomoč. V imenu vseh otrok s posebnimi
potrebami in njihovih družin se vam iskreno zahvaljujemo in vam
želimo veliko razigranih trenutkov.
Da pa bi bilo zbiranje zamaškov morda še bolj zanimivo, pa bi vam želeli
nekoga predstaviti. Ali veste kdo je Zamaškojed?
Zamaškojed je posebni prijatelj Veselih nogic. To je posoda, škatla ali vreča, ki
za naše Vesele nogice zbira zamaške. Ko je poln, nas prijazne vzgojiteljice in
učiteljice pokličejo, mi pa poskrbimo, da se Zamaškojed izprazne in potem spet
veselo naprej zbira zamaške za nas.
Zamaškojedov je po slovenskih vrtcih šolah kar nekaj, vsem pa je skupno to, da
bolj, kot so polni, večjemu številu ljudem pomagajo. Prišepnili so nam tudi, da
si želijo čim bolj pisane, zanimive in raznovrstne preobleke. Prav tukaj pa
lahko našim Zamaškojedom pomagate prav vi.
Vabimo vas, da ustvarite posebnega Zamaškojeda, ki bo v vašem vrtcu ali šoli
zbiral zamaške. Zamaškojed naj bo velik največ do največ 120 l volumna v
notranjosti (to je velikost velike črne vreče za smeti). Zamaškojed naj nosi tudi
vaš zaščitni znak ali vsaj naziv vašega vrtca ali vaše šole. Narejen pa je lahko iz
kakršnega koli materiala. Fotografije in podatke o dimenzijah izdelanega
Zamaškojeda (DxŠxV) nam skupaj z vašimi podatki, posredujete na mail
naslov: zamaski.veselenogice@gmail.com najkasneje do 25.04.2014.
Posamezna organizacija se lahko prijavi na natečaj z največ dvema
zamaškojedoma. Izmed vseh prispelih fotografij bomo izbrali 10 finalistov, ki
bodo nagrajeni. Zmagovalni Zamaškojed pa seveda dobi prav posebno
nagrado. Finalni izbor bo ob praznovanju našega drugega rojstnega dneva v
Laškem na dobrodelnem teku za Vesele nogice.

TRR: SI56 0600 0010 0254 067 odprt pri Banki Celje
Davčna številka: 98965549
Matična številka: 4042484000
Društvo je vpisano v register pri Upravni enoti Laško, št. 215-28/2012 z dne 23.4.2012.
Predsednica društva: Spomenka Valušnik.
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Včasih ni potrebno veliko, da pomagate komu. Če pa ste pri tem še ekološko
osveščeni, pa je to seveda še posebej pohvalno. S pridnim zbiranjem zamaškov
nam lahko priskočite na pomoč in tako pomagate otrokom s posebnimi
potrebami do večjega števila fizioterapij ter nakupa pripomočkov za njihovo
lažje nameščanje in življenje. Pri tem pa bomo tudi našo naravo ohranili
čistejšo.
Vljudno vas prosimo, da nam do 30.03.2014 na naš e-mail naslov pošljete
prijave za sodelovanje na našem natečaju. Prijava naj vsebuje podatke o
organizaciji, vodji programa, kontaktno osebo, kontaktne
telefonske številke in elektronski naslov.
Pokažimo domišljiji prosto pot in z idejami na plan!
S svojo prizadevnostjo boste pokazali, da smo skupaj zares močnejši in da
lahko z malimi koraki delamo čudeže.
Za dodatna pojasnila smo na voljo tudi na telefonski številki 041 610 284.

Laško, 05.03.2014

Vesele nogice
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