
 

            SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

#ENOSTAVNOČLOVEK 

December velja za mesec solidarnosti in dobrodelnosti. Lepo je, ko se ljudje spomnimo na 

tiste, ki praznike preživljajo v stiski, še posebej pa zarežejo zgodbe otrok, ki trpijo zaradi nasilja. 

Nanje  se je  treba spomniti vsak dan, saj tako tudi sebi osmišljamo življenje in skrbimo za boljši 

jutri, ki ga ustvarjamo skupaj. 

Letos želimo akciji #zaPalčico in #zaMaloHišo nadgraditi.  Decembra bo potekalo 19 dogodkov, 

s katerimi želimo širiti smeh, solidarnost in ljubezen.  Z dobrodelnimi akcijami, v katerih bomo 

zbirali material za otroke iz kriznega centra Palčica in Male hiše ter materinskega doma, za 

brezdomce in živali, in dogodki (delitev »majhčilnic« po Celju, druženje s starejšimi občani, 

delavnice za otroke …) želimo krepiti medsebojno solidarnost in človeško toplino.  

Navkljub našim prizadevanjem pa tudi letos ne bo šlo brez vaše pomoči. Ljudje smo skupaj 

močnejši, kar dokazujemo že tretje leto. Zato bomo tudi letos izjemno hvaležni vaše pomoči. 

V spodnji tabeli je prikazano kaj bomo zbirali letošnje leto. Veseli bomo vaše pomoči! 

DATUM ZBIRANJA AKTIVNOST OPIS MATERIAL, KI SE 
ZBIRA 

Od 18. novembra do 
18. decembra   

Zbiraje potrošnega 
materiala za Malo 
Hišo na Pilštajnu  

Mala Hiša že vrsto let 
pomaga družinam in 
otrokom v stiskah.  

- paštete; 
- omake za testenine 
(z mesom); 
- vložene jedi (jota, 
repa ipd.); 
- tuna v konzervi. 

Od 18. novembra do 
18. decembra   

Zbiranje potrošnega 
materiala za 
Materinski dom in za 
zavetišče za 
brezdomce Celje  

Med prazniki ne 
smemo pozabiti na 
tiste, ki jih ne bodo 
preživeli v toplem in 
ljubečem objemu 
doma.  

- družabne igre; 
- higienski vložki; 
- milo za telo, zobne 
paste, ščetke 
(primerne za otroke 
in odrasle); 
- vse za ustvarjanje 
(barvice, zvezki, 
papir, vse za šolo …); 
- vlažilni robčki, 
vlažilne kreme; 
- manjše prigrizke 
(suho sadje, čips, 



čokolada, bonboni, 
čokolino, nutela …); 

Od 18. novembra do 
18. decembra   

Zbiraje potrošnega 
materiala za Palčico 
v Grosuplju 

Palčica že vrsto let 
pomaga otrokom, ki 
so žrtve fizičnega in 
psihičnega nasilja. 
Otrokom bomo z 
zbranim materialom 
vsaj malo olajšali 
kruto otroštvo, ki so 
ga preživljali preden 
so prišli v Palčico.  

- vse za nego 
novorojenčkov in 
dojenčkov (plenice, 
mleko v prahu, 
vlažilni robčki, 
kreme, otroška 
hrana …); 
- vse za ustvarjanje 
(barvice, zvezki, 
papir, vse za šolo …); 
- vse za higieno 
(šampon, milo, 
zobne ščetke in 
zobne kreme …); 
- manjše prigrizke 
(suho sadje, čips, 
čokolada, bonboni, 
čokolino, nutela …); 
- vse za čiščenje 
(pralni prašek …). 

Od 18. novembra do 
18. decembra   

Zbiraje hrane za 
živali  

Ob praznikih ne 
smemo pozabiti tudi 
na živali, ki bodo 
praznike preživele v 
zavetiščih. 

- hrano za mačke in 
pse;  
- posodice za hrano; 
- rabljene odeje in 
brisače.  

 

Podarjene stvari, ki naj bodo nove ali v originalni embalaži in še neodprte, prinesite v šolo, 

v pisarno svetovalne službe v prvem nadstropju (PŠ DEBRO: Saška Frece, MŠ LAŠKO: Metka 

Čulk)najkasneje do torka 16.12.2019. 

Za dodatna vprašanja sem dosegljiv  preko e-pošte: kristjan.veber00@gmail.com  

Zahvaljujem se vam za vašo pomoč. Prepričan sem, da bomo z darovanimi izdelki otrokom, 

odraslim in živalim polepšali praznične dni in jim omogočili boljši jutri. 

Lep pozdrav 

Vodja akcije #enostavnočlovek: Kristjan Veber 

 

mailto:kristjan.veber00@gmail.com

