Pridružite se poletni dobrodelni akciji
#podarizvezek
LRF za Pomurje je v okviru projekta Regionalno stičišče
nevladnih organizacij Pomurja prevzela koordinacijo
dobrodelne poletne akcije zbiranja šolskih potrebščin za
pomurske otroke iz socialno ogroženih družin, katere
pobudnika sta Zavod za pomoč dijakom ranljivih socialnih
skupin in Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src.
Pomagate lahko na več načinov:

1. Omogočite zbirno mesto za zbiranje šolskih potrebščin
V obrazec vpišite lokacijo zbirnega mesta https://goo.gl/forms/97IMsElK3RUvnYrC3.

2. Donirate šolske potrebščine
Šolske potrebščine lahko donirate na glavni zbirni točki na našem naslovu: LRF za Pomurje,
Martjanci 36, 9221 Martjanci ali na zbirnih točkah, ki bodo sproti objavljene na facebook strani
https://www.facebook.com/podarizvezek/.

3. Donirate finančna sredstva za nakup šolskih potrebščin
Finančna sredstva zbira Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ul. 15, 9000
Murska Sobota, TRR pri NLB: SI56 0201 5025 4139 042, sklic: podari zvezek. Društvo bo vsak nakup
posebej dokumentiralo s fotografijami in računom v doniranem znesku. V kolikor bi se vaše
podjetje odločilo za donacijo višjega zneska, vas lahko promoviramo tudi kot zlatega donatorja
akcije.

4. Promovirate akcijo
Ker smo mnenja, da vsak zvezek šteje, bomo veseli vsake promocije preko vaših informacijskih
kanalov ali preko družabnih omrežij. Veseli bomo vaših fotografij ali videov, na katerih lahko
podprete akcijo ali za donacijo nominirate še koga od prijateljev ali poslovnih partnerjev. Pri objavi
ne pozabite pripisati #podarizvezek, saj bo tako objava postala vidna na naši strani. V kolikor bi
potrebovali logotipe za promocijo, vam jih bomo z veseljem posredovali.
Vsem sodelujočim v akciji se bomo ob zaključku tudi javno zahvalili in vam v znak zahvale predali
simbolično darilo. Končni dogodek bomo organizirali v sodelovanju z regijskimi mediji in
nevladnimi organizacijami.
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Vas zanima še kaj? Za vsa vprašanja in skupno sodelovanje smo dosegljivi preko e-naslova
podarizvezek@gmail.com ali preko naše prostovoljke Mojce 040 563 043.

Postanite del dobrodelne akcije tudi vi! Za otroke. Za radost v šoli in
vrtcu ter konec koncev tudi doma. Za radost staršev. Za radost v družbi.
Zbiramo:
-

Pisalni pribor (svinčnike, flomastre, tehnične svinčnike, kemične svinčnike, nalivna pisala);

-

Likovni material (voščenke, vodene barvice, tempere, barvice, blok, kolaž papir, čopiče);

-

Lepila, salotejpe;

-

Zvezke, mape;

-

Tehnični in geometrijski pribor (Ravnila, šestila, …);

-

Šolske torbe, nahrbtnike, torbe za copate, šolske copate;

-

Peresnice;

-

Kalkulatorje;

-

Drugo.
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