
VESEL IMO  SE  SKUPNEGA  SODELOVANJA !

DOPIS ZA ZBIRNE TOČKE
dobrodelna akcija

zbiranja šolskih
potrebščin

#podarizvezek

Pa je spet tu … čas za našo dobrodelno akcijo
#podarizvezek 2021, v okviru katere zbiramo

šolske potrebščine za otroke iz socialno
ogroženih družin. Letos bo le-ta potekala v
času od 20. julija do 20. avgusta 2021. To je
čas, ko se bodo zbirale šolske potrebščine na

zbirnih točkah. 
 

Poletna
 

 
 
 
 

Z željo, da bi se čim več ljudi, društev in organizacij odzvalo na našo
akcijo, vas vabimo k sodelovanju kot zbirna točka. 

 

 

Skupaj z vašo pomočjo smo v preteklih letih omogočili
šolske potrebščine že več 730 otrokom.

Prav tako bo ves čas akcije potekala
kampanja za sms donacije, ki nam bodo

omogočile, da bomo organizatorji na koncu
nakupili tiste šolske potrebščine, ki se zberejo
v manjših količinah (veste, da nam čisto vsako
leto zmanjka črtastih zvezkov, čeravno se jih

količinsko zbere največ. 😊
 



Izpolnite obrazec tukaj ali nas
kontaktirajte.

Na vaš e-naslov prejmete plakat
naše akcije, ki ga natisnete in
zalepite na škatlo, voziček, vrata.

15. julija pripravite zbirno škatlo ali
voziček za zbiranje šolskih
potrebščin.

Veseli bomo, če boste ves čas
trajanja akcije aktivno delali tudi
promocijo na facebooku in
instagramu ter pri objavah
uporabili #podarizvezek.

Po 20. avgustu vas pokličemo in se
dogovorimo za prevzem zbranih
šolskih potrebščin.
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TJAŠA  MALOK
070  224  339

NOVICE@ LRF -POMURJE .S I

T U K A J  S M O  Z A  V A S

MATEJKA  HORVAT
051  368  750

MATEJKA@ LRF -POMURJE .S I

 
 
 

Regionalno stičišče NVO Pomurja, v okviru katerega koordiniramo akcijo
#podarizvezek, sofinancira Ministrstvo za javno upravo 

iz Sklada za NVO.
 

FACEBOOK .COM/PODAR IZVEZEK

PODAR IZVEZEK

PODAR IZVEZEK

FACEBOOK  STRAN

FACEBOOK  SKUP INA

INSTAGRAM

SPLETNA  STRAN LRF -POMURJE .S I/PODAR IZVEZEK/
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