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ZBIRANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Spoštovani!
Zagotovo nas poznate po Veselem decembru s teto Zimo in dedkom Mrazom, Otroški
maškaradi, izletu na Pikin festival ali katerem drugem dogodku. Naše aktivnosti smo zastavili
še širše, saj želimo pomagati čim več družinam in otrokom v materialni stiski. Zbirali bomo
šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin iz lokalnega okolja.
Znano nam je, da se številne družine na našem lokalnem območju ob začetku novega šolskega
leta znajdejo v hudih stiskah, saj nakup šolskih potrebščin predstavlja velik zalogaj.
Naši otroci so vredni vsakega truda in kot prostovoljci smo vedno znova nagrajeni z njihovimi
nasmejanimi obrazi. Če tudi Vi verjamete v enake vrednote, bomo hvaležni Vaših prispevkov
tako mi kot otroci.
Lani smo z zbranimi potrebščinami pomagali 75 otrokom. Vabljeni, da se akciji pridružite in s
tem pomagate, da to število presežemo.
Vabimo Vas, da nam pomagate po svojih močeh, saj skupaj zmoremo več.
Darovane šolske potrebščine (zvezki, svinčniki, nalivna peresa, barvice, ravnila, peresnice,
šolske torbe, copati …) lahko prinesete:
 do srede, 24. junija 2020, na osnovno šolo, ki jo obiskuje Vaš otrok,
 do petka, 14. avgusta 2020, med 10.00 in 15.00, v prostore Centra
interesnih dejavnosti Ptuj na Osojnikovi cesti 9.
Zbrane potrebščine bomo predali CSD Ptuj, ki bo poskrbel, da bodo potrebščine razdeljene
pomoči potrebnim otrokom.
Za dodatne informacije sva vam na voljo Anja Krasnič (040 708 601) in Valerija Tekmec (031
366 896).
Veselimo se sodelovanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Anja Krasnič in Valerija Tekmec,
vodji projekta

Saška Hodnik,
predsednica DPM Ptuj
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