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Vseh 20 let dobri ljudje spremljajo na{ zavod. Na{e delo. Zaradi njih je svet otrokom
lep{i. Zatorej Vam, ki ste druga~ni, vsem dobrim ljudem, dobrim direktorjem, obrtnikom
po{iljamo najlep{o ~estitko ob novem letu, ki se nezadr`no bli`a. In to je bistvo `ivl jenja. ^e nam bo uspelo s tem sporo~ilom spremeniti samo enega ~loveka, potem bo
on pomagal spremeniti naslednjega, in tako naprej, kajti:

„Vse se za~ne in kon~a pri ~loveku“.
„Vsi mi bomo nekega dne, na to pripravl jeni ali ne, do~akali svoj konec. Ne bo ve~
son~nih vzhodov. Ne bo ve~ minut, ur ali
dni. Vse stvari, kar ste jih zbrali, ne glede
na to ali ste jih cenili ali pozabili nanje, bo
nasledil nekdo drug. Va{e bogastvo, slava
in trenutna mo~, se bo zmanj{ala do
nepomembnosti. Ne bo ve~ va`no
kaj ste posedovali ali dolgovali.
Va{a kljubovanja, sovra{tvo,
frustracije in ljubosumnosti bodo
kon~no izginile. Tudi va{a upanja,
ambicije, na~rti in obveznosti
bodo preteklost. Zmage in porazi,
ki so se vam v~asih zdeli tako
pomembni, bodo izbledeli. Na koncu
ne bo ve~ va`no od kod ste pri{li, na kateri
strani ceste `ivite. Ne bo ve~ va`no ali ste
bili lepi ali celo briljantni. Tudi va{ spol in
barva ko`e ne bosta ve~ pomembna. Torej,
kaj bo pomembno? Kako se bo merila
vrednost va{ih dni? Pomembno bo ne to,
kar ste kupili, ampak kar ste zgradili. Ne
tisto kar posedujete, ampak tisto, kar ste

poklonili. Ne bo {tel va{ uspeh, ampak
va{e vrednote. Va`no ne bo tisto, kar ste
se nau~ili, ampak kar ste nau~ili druge.
Pomembna bo vsaka iskrena po{tenost,
va{e so~utje, pogum in `rtvovanje, ki so
obogatili, usposobili ali ohrabrili druge, da
ste jim bili vzor. Ne bo pomembna
va{a sposobnost, ampak va{
karakter. Ne bo va`no koliko
ljudi ste poznali, ampak koliko
njih bo ob~utilo trajno praznino
zaradi va{ega odhoda. Ne bodo
ve~ pomembni va{i spomini,
ampak spomin na vas v tistih, ki
so vas imeli radi. Ne bo pomem bno, koliko ste vzeli, ampak bo
pomembno, koliko ste dali. Pomembno bo,
koliko ste pomagali tistim, ki so potrebo vali va{o pomo~. Kolikim ste obrnili nji hova `ivljenja na bolje, kolikim ste podarili
tisto, kar so za `ivljenje potrebovali. Vred nost `ivljenja ni posledica okoli{~in ampak
izbire.
VA[E IZBIRE.“

To sporo~ilo naj vas vodi vsak dan novega leta in: „STORITE DRUGIM SAMO
TISTO, KAR PRI^AKUJETE, DA BODO DRUGI STORILI VAM“. Ni~ drugega
ni potrebno za sre~o, za to, da pokažete, da ste č lovek - z veliko za č etnico.
SRE^NO!
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DO BRE
novice
OB NOVEM LETU
Pre`ivljamo zadnje dneve leta 2011. Leta, ki
je marsikatere stvari postavilo na glavo. Leto,
ki je v ljudeh povzro~ilo dolo~ene spremembe. Pokazalo na stvari, ki ne morejo biti
samoumevne. Na stvari, katere niso normalne
in ne sledijo normalni kme~ki pameti in
logiki. Na umetno napihovanje poslovnih
rezultatov, finan~nih balonov, ki so pomenili
samo pehanje za ve~ in ve~. Brez pokritja z
narejenim ali storjenim. Brez rezultatov. Brez
prave nove dodane vrednosti. Vse finan~no
poslovanje borz in podobnih napihovalcev
rezultatov, ki v realnosti nimajo materialnega
pokritja, so se razblinili in povzro~ili krizo in
{ok. Upajmo, da nas je leto v odhajanju
streznilo s svojo palico. Kajti resni~no je nekaj
narobe na tem tretjem kamnu od sonca. Na
tem tretjem ~udovitem kamnu od Sonca Zemlji, `ivimo ljudje, ki si sami izbiramo prihodnost. Sami odlo~amo o sebi in mislimo,
kako smo mogo~ni, kako smo popolni, kako
osvajamo svet, druge ljudi, grabimo in grabimo, na{ EGO je brezmejen, napihnjen. A je
obenem tako ranljiv. Tisti trenutek ko se nam
zgodi nekaj hudega, nas opomni narava na
na{o majhnost, pride bolezen nesre~a. Takrat
na{ veliki EGO postane maj~ken, maj~ken in
pri~akuje pomo~.

Kaj pa, ~e zadeve obrnemo. ^e jih obrnemo tako, da ju zamenjamo. In naj veliki EGO prevzame nalogo majhnega in svojo energijo bivanja preusmeri v delanje dobrega. Delanje dobrega za druge ljudi. Za vse nas, ki na tem tretjem kamnu od sonca `ivimo. Potem bo dovolj
za vse. Tudi za tiste, ki bi radi imeli ve~. A ne na ra~un drugega. Ampak na ra~un sodelovanja.
In sodelovanje pelje naprej. Sodelovanje pomeni osebno rast. Sodelovanje je rodilo ~udovite
pomo~i na{im otrokom. Omogo~ilo nam je spoznati ~udovita podjetja, posameznike, direktorje,
ki se zavedajo, da sodelovanje pelje voz napredka naprej. Med temi so tudi na{i prvi ogla{evalci.
Zato naj bo tista prva `elja, ki si jo bomo izrekli ob novem letu, da delam dobro sebi in drugim,
tako, kot `elim, da tudi drugi delajo dobro nam. Zato je na{e vo{~ilo na naslovnici tokrat
druga~no. Ne samo za naslednje leto ampak za vse va{e `ivljenje. Tisto, kar je
najpomembnej{e. In seveda potem sledi iz njega tudi to, kar `elimo vsem. Sre~no?
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Pri na{em delu zagotavljanja pomo~i otrokom so nam pomagala tudi podjetja, katerih oglasi so pripomogli, da smo pridobili sredstva za pomo~. S svojo
podporo in pripravljenostjo sodelovati z nami so pokazali, da jim za težave
so~loveka ni vseeno. To so dobra podjetja in podjetniki vredni zaupanja. So
na{e prve lastovke v pridobivanju sredstev za pomo~ otrokom z marketin{kimi
storitvami in kot tak{ni {e bolj cenjeni. Skupaj z njimi vam izražamo željo po
sre~nem, zdravem in uspe{nem novem letu 2012.

Sre~no!

Življenje je le trenutek,
zato uživajte sre~ne dni!
Najhitrej{a pot do sre~e je
osre~evanje drugih,
pravijo najsre~nej{i.
^e nekomu poda{ roko,
ga nasmeje{
in preneha{ misliti le nase,
in tako svojemu
vsakdanjemu dnevu
pripi{e{ vi{ji pomen.
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Potrebujejo va{o pomo~!
Invalidski vozi~ek za Petra
Novoletno darilo za Petra Divkovi~a iz Velenja. Dobri možje mu bodo prinesli nov
invalidski vozi~ek
Petnajstletni Petar iz Velenja je
star invalidski vozi~ek prerasel,
novega, ki stane 1.080 evrov pa
mu zavarovalnica ne pla~a, ker
je pred dvemi leti dobil
elektri~nega.
Petar je izredno bister fant,
odli~njak, ki obiskuje 2. letnik
srednje trgovske {ole v Velenju,
kjer ima spremljevalko Blanko.
Doma zanj skrbi mama, ki prejema
nadomestilo za izgubljen dohodek.
De~ek ima namre~ hudo obliko
prirojene bolezni kože epidermolisis bulosa, ki povzro~a deformacije na podro~ju udov, zato ne
more samostojno hoditi, uporablja
ortoze in elektri~ni vozi~ek. Za
sedenje v {oli, vsakodnevne pre-

voze, obiske pri
zdravniku, terapije in {olske
izlete potrebuje
navadni vozi~ek,
ki je veliko lažji
in enostavnej{i za
zlaganje v avto.
Vendar
mu
novega
skrbni
o~e, ki je v Vegradu
izgubil
službo ne more
kupiti, zato pa je
na{ stalni donator
Petru obljubil novoletno darilo,
nov
invalidski
vozi~ek.

Negovalna postelja za Gala Maj{ler iz Maribora
Šestletni Gal potrebuje negovalno
posteljo vredno 2.500 evrov.
De~ek je namre~ popolnoma
odvisen od mamine nege, ne more
sedeti, mama ga težko dviguje, za
lažje opravljanje vsakodnevne nege
in pravilen Galov položaj, potrebuje
posteljo, ki bi obema olaj{ala življenje. „Sem mamica {est in pol letnega Gala, ki je otrok s posebnimi
potrebami. Pri porodu je ostal brez
kisika in njegovi možgani so zelo
prizadeti. Njegovih diagnoz vam ne
bi opisovala, zato vam prilagam
nekaj izvidov. Zaposlen je samo
partner, ki ima minimalni dohodek,
jaz pa sem doma in skrbim za Gala,
saj potrebuje 24 urno pomo~ in
nego. Najemnina in stro{ki so vi-

soki, tako da se s
težavo prebijamo iz
meseca v mesec. Tudi
Galove potrebe so
vedno ve~je od samopla~ni{kih terapij do
pla~ila
dolo~enih
pripomo~kov.
Za
Gala pa nujno potrebujemo negovalno
posteljo saj je fant
vedno težji in ga je
težko dvigovati iz
postelje ter mu nuditi
nego, saj ne sedi in je
vedno v leže~em ali
pol
leže~em
položaju.“
je
v
pro{njo
zapisala
Galova mamica.
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Potrebujejo va{o pomo~!
Slab ovidni T ad ej Banfi~ iz O rmoža po treb uje prenosni
ra~una lnik in p ro gram za p ove~a nje ekranske slike
Oprema je vredna ve~ kot
1.500 evrov, kar za {tiri~lansko
socialno
ogroženo
družino predstavlja nekaj
nedosegljivega.

ra~unalnik na katerega so ga
za~eli usposabljati strokovni
delavci iz Zavoda za slepo in
slabovino mladino Ljubljana.
Pravijo, da bo Tadej po novem
letu že pripravljen za delo na

svojem novem težko pri~akovanem ra~unalniku, ki mu bo
olaj{al {olanje in odprl okno v
svet
samostojnega
vklju~evanja med vide~e.

O~e je invalid, zaposlena je
samo mama. Družina Banfi~
živi skromno, ve~krat jim na
pomo~ prisko~ijo dobri ljudje.
Zavod Vid je Tadeju in njegovi zdravi sestrici dvoj~ici
pomagal tudi pri nakupu {olskih potreb{~in.
Slabovidni Tadej je gibalno
oviran, ima cerebralno paralizo, imel je tudi operacijo sive
mrene, vendar kljub vsemu
obiskuje 5. razred Osnovne
{ole Ormož. Pri {olanju si pomaga
z
elektronskim
pove~evalom,
za
u~enje,
branje in pisanje pa bi potreboval tudi prilagojen prenosni

Eurona Llumnica iz Kopra potrebuje elektri~ni vozi~ek
Enajstletna invalidna Eurona
~aka na nov elektri~ni invalidski
vozi~ek, ki ga bo potrebno
dopla~ati v vi{ini 1.705 evrov.
Eurona živi v spodbudnem in
ljube~em okolju skupaj z zdravo
mlaj{o sestrico Eureko. Je težko
gibalno ovirana, ne hodi in
uporablja vozi~ek na ro~ni pogon,
ki je postal premajhen. Glede na to,
da Eurona nima mo~i v rokah in
trupu ter obstaja nevarnost deformacij hrbtenice, se je fiziatrinja dr.
Hermina Damjan odlo~ila, da ji testirajo in naro~ijo vozi~ek na elektromotorni pogon, s katerim bi

Eurona postala bolj samostojna.
Vendar je vozi~ek potrebno
dopla~ati kar skromni {tiri~lanski
družini, ki živi v majhnem socialnem stanovanju, predstavlja stro{ek,
ki si ga nikoli ne bo mogla
privo{~iti.
Poleg vsakodnevne nege in varstva
invalidne deklice imajo {e veliko
dodatnih stro{kov, obiskovanje
zdravnikov v Ljubljani, pla~ila terapij in pripomo~kov, ki jih Evrona
potrebuje, kar je z o~etovo pla~o in
maminim denarnim nadomestilom
težko.
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Potrebujejo va{o pomo~!
Družine nima jo dena rja za p la~ilo p olo žnic, hra ne,
na kup a {o lsk ih po treb {~in, ob la ~il in novo letnih d aril
Stiske ljudi tako denarne kot du{evne so vsak dan ve~je, saj se družine na Zavod
VID obra~ajo tudi s spro{njami za pomo~ pri pla~ilu položnic, obla~il, {olskih
potreb{~in...
Gospa Per{olja iz Celja je v
pro{njo zapisala: „Pred nekaj
meseci smo prejeli ra~un Energetike, da nas bodo izselili iz
najemni{kega stanovanja, sicer
smo se dogovorili za obro~no
odpla~evanje, ki pa ga kljub
vsemu ne zmoremo, ker imamo
stro{ke
vsakomese~nih
položnic tako visoke, da nam
niti za hrano ne ostane. Nato pa
prihajajo opomini pred deložacijo, rubežniki... Imamo tri
otroke alergike, sama imam
težave s hrbtenico in hude
bole~ine v ledvenem delu, zaposlen je samo mož. Oba z
možem se zavedava, da najine
otroke vzgajava z veliko mero
ljubezni in mislim, da kljub pomankanju materialnih dobrin
živijo
življenje
polno

razumevanja, spo{tovanja in
ljubezni, to pa so tudi vrednote,
ki jih v dana{njem svetu težko
najdemo. Želimo si samo mirnih
no~i v upanju, da bo jutri nov
dan in novo upanje in veselje
tudi za vso na{o družino.“

Mlada mamica samohranilka
{tirih sinov iz Kranja pa je
povedala, da njen najmla{i 16mese~ni sin Luka, zaradi vnetja
kože in alergije na hrano, potrebuje
posebno
mleko
ter
prehrano, ki je zelo draga. Mamica pa je žal ostala brez službe
in poleg vseh stro{kov težkov
pla~uje
{e
najemnino
za
stanovanje, ima {e nekaj dolgov,
nepla~anih položnic, grozi ji
rubež. Otroke napravlja na Ka-

ritasu in kar dobi od drugih,
~eprav ve, da si otroci želijo
novih obla~il in obutve. Anže bo
kmalu praznoval {esti rojstni
dan, bližajo se družinski
prazniki (miklavževo, Boži~...).
Boli jo, ker si ne želi videti objokanih obrazov otrok, ko ostanejo
brez
najmanj{e
pozornosti
ob
družinskih
praznikih. Velikokrat jo to životarjenje notranje razjeda in se
boji, da enostavno ne bo zdržala.
Na koncu pa je {e dodala:
„Vedite, da ste na{e zadnje upanje, da mi pomagate sinovom
olaj{ati
življenje
in
jim
razveseliti praznike, ki so pred
vrati.“

D va zmoreta ve~ kot eden,
to da ed en zmo re ve~ kot deseterica.

Ruski pregovor

Obdarovanje otrok v rejni{kih družinah
Vsako leto Center za socialno
delo Jesenice na nas naslovi
pro{njo za pomo~ pri novoletnem obdarovanju rejencev. Približujejo se namre~ prazni~ni
dnevi in z njimi obdarovanja,
zato se v Centru trudijo polep{ati
zadnje decemberske dneve tudi
otrokom, ki zaradi razli~nih
vzrokov ne morejo bivati skupaj
s svojimi star{i. S pomo~jo
donacij pripravijo novoletna

darila in ob koncu leta njihovo
tradicionalno sre~anje za rejence,
rejnike in njihove družine. Žal pa
Center za socialno delo Jesenice
nima sredstev za nakup novoletnih daril za njihovih 11 rejencev v
starosti od 3 do 24 let ter 6 otrok
in mladostnikov, ki so v zavodskem varstvu oziroma v
stanovanjski skupini. Zato so
veseli prav vsake donacije, ker jim
pomeni velik korak naprej k

osre~evanju otrok in njihovih
rejni{kih družin. Pred leti je
zavod Vid obdaril ve~ kot 2000
otrok iz rejni{kih družin, zato {e
vedno posku{amo vsaj nekaterim od njih pri~arati ~arobne
decemberske dni.
S pomnite se svojega

otro{tva in odlo~itev ne
bo te`ka. Naredite jim
~udovit december.
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Potrebujejo va{o pomo~!
Žepnine za pti~ke brez gnezd
Postanite boter enemu izmed enaindvajsetih otrok in mladostnikov, ki so
prikraj{ani za toplino pravega doma
Kar enaindvajset otrok iz petih
Stanovanjskih skupin Vzgojnega
zavoda Kranj potrebuje žepnine
za nakup {olskih potreb{~in,
obleke, obutve, pla~ilo {olskih
izletov, interesnih dejavnosti in
pribolj{kov. Nekaj podarjenega
denarja pa v skupinah namenijo
tudi za nagrade za dobro delo,
u~enje in sodelovanje v skupini.
Vzgojitelji so veseli, da lahko s
pomo~jo
Vidovih
žepnin
uresni~ujejo želje ter interese njihovih otrok in mladostnikov, ki jih

sicer
zaradi
najrazli~nej{ih
okoli{~in ne bi mogli. Vsi po vrsti
namre~ izhajajo iz socialnih in
finan~no zelo {ibkih družin, zaznamovanih z boleznijo, smrtjo,
nasiljem, zanemarjanjem, brezposelnostjo in alkoholizmom. Za
njihove osnovne potrebe poskrbi
Vzgojni zavod, za "pribolj{ke", ki
se otrokom iz urejenih družin zdijo
povsem samoumevni, pa ni denarja.

- 40 evrov) omogo~ite vsaj malo
tistega kar imajo njihovi vrstniki
iz urejenih in sre~nih družin.

Zato Vas prosimo postanite boter
pti~kom brez gnezda in jim z rednimi mese~nimi žepninami (od 20

V NJIHOVA @IVLJENJA STE PRINESLI
SRE^O IN VESELJE
Tudi dveletna Anea iz
Lo~ice ob Savinji se potepa
s kolesom
Anea Goropev{ek se je rodila {tirinajst dni po izra~unanem terminu
poroda. Imela je težave z dihanjem, bila je intubirana in umetno
ventilirana ter imela znižan mi{i~ni
tonus. Kmalu so ji postavili diagnozo miotoni~na distrofija, ki
povzro~a ohlapnost mi{ic. Zato mala
Anea na gibalnem podro~ju ves ~as Pa kaj imajo vsi toliko dela s kolesom?
zaostaja za vrstniki, zaradi slab{e
mi{i~ne mo~i rok in nog je pri
sedenju potrebovala oporo, na dalj{e
razdalje so jo star{i vozili z
vozi~kom. Na veliko veselje star{ev
je deklica letos poleti naredila prve
korake, Anea je shodila. S podarjenim kolesom smo dveletni deklici
uresni~ili {e eno veliko željo pa
samostojnem in neomejenem gibanju
po doma~em dvori{~u.
[e zadnja navodila o cestnih predpisih

Pazite se me. Imam glasen zvonec!

Ne ~akajte me, pridem za vami domov.
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V NJIHOVA @IVLJENJA STE PRINESLI
SRE^O IN VESELJE
^evlji za Aida iz Logatca

se
Aleksander iz Kisovca je Urban iz Dobrne
enakovredno vozi skupaj z
dobil najlep{e darilo za
bratcema
rojstni dan

Aid Korlat je dobil nove in ve~je
ortopedske ~evlje vredne 300
evrov, ki mu omogo~ajo lažjo hojo.
De~ku zaradi bolezni, ki povzro~a
rast tumorjev, desna nogica raste
hitreje in je odebeljena. S ~evlji, ki
so za desno nogo {tiri centimetre
vi{ji, Aid lažje hodi, saj tako lahko
obremeni tudi levo nogo in
pogosteje stopi na celo stopalo.
Njegova mamica, samohranilka
treh otrok pravi, da invalidnim
otrokom na napotnico pripada
samo en par ~evljev, drugega pa
morajo kupiti sami, kar zanjo predstavlja prevelik stro{ek. Aid je
sre~en, ker ima lahko tudi v vrtcu
prilagojene ~evlje, njegove noge Aleksander Žibret je za {esti rojstni
so manj utrujene in ga ne bolijo dan dobil najlep{e darilo, terapevtsko kolo. Ne bo mu ve~ potrebno
ve~.
prositi mamico in o~ka, da ga odpeljeta na sprehod. Sedaj se bo lahko
sam peljal v vrtec, na obisk k prijateljem ali s sestrico na potep.

Staro kolo je namre~ prerasel
novega, ve~jega zavarovanica ni
pla~ala, ker Aleksander nima invalidskega vozi~ka, star{i pa za
novega niso imeli denarja. Ravno
takrat sta zakonca Polona in Jure
praznovala rojstni dan in se odlo~ila,
da denar namesto rojstnodnevnih
daril podarita v dobrodelne namene.
Želela sta razveseliti Aleksandra in
mu s podarjenim kolesom, ki ga je
dobil prav ob praznovanju {estega
rojstnega dneva, omogo~iti ve~jo
samostojnost. Osre~ila sta družino in
veselega Aleksandra.

Fantje, me vidite. Zdaj sem glavni
in nih~e me ne more ujeti.

Urbanova star{a sta v zahvalo donatorjem zapisala: „Pred skoraj dvema
letoma je na{ Urban pri starosti desetih mesecev utrpel po{kodbo
glave. Takrat se nam je vsem skupaj
življenje obrnilo na glavo, vendar
pa smo morali pozitivno nadaljevati
na{a življenja, saj smo le tako lahko
Urbanu pomagali skozi obdobje
zdravstvene in rehabilitacijske nege
s pomo~jo katere je Urban napredoval.
Še vedno vztrajamo in delamo na
vseh podro~jih terapije, trenutno pa
ga najbolj ovira gibanje. Z bratcema
se rad pomeri v vsaki igri, vendar
mu je vse težje zaradi levostranske
hemipareze.
Zato velika zahvala vam pri
donaciji za nakup kolesa s katerim
se bo lahko skupaj z bratcema vozil,
hkrati pa mu bo izredno pomagal pri
ob~utenju leve strani ter prenosu
teže in pri enakomernih gibih.“

D O B R E n o v i c e XI / 2011

9

V NJIHOVA @IVLJENJA STE PRINESLI
SRE^O IN VESELJE
Luka iz Maribora je dolgo Malemu Ninu pomagali Vozi~ek za Nika iz Kopra
doma~ini iz Murske Sobote
~akal na trokolo
Triletni Luka Lon~ari~ ima zaradi
cerebralne paralize težave pri
gibanju, hodi le ob opori in po
prstkih. V za~etku leto{njega leta je
bil na strnjeni terapevtski obravnavi
na So~i v Ljubljani, kjer so fizioterapevti za trening gibalnih funkcij
predlagali terapevtsko kolo, ki ga
zavarovalnica ni pla~ala.

Triletnega Nina Žilaveca so z
nakupom kolesa pomagali osre~iti
podjetja iz Murske Sobote in njihova
ob~ina ter mu pri~arali nasmeh in
dobro voljo na obraz. Nino je na
izro~itvi ponosno pokazal kako se
zna voziti z novim kolesom, ~isto
sam brez tuje pomo~i. Seveda se bo
sedaj lahko tudi doma skupaj svojim
bratcem
dvoj~kom
Janom

Obi~ajnega kolesa Luka zaradi
ravnotežja ne more voziti, prilagojenega pa mu brezposelni o~e ni
mogel kupiti. Žal je moral Luka
ve~ mesecev ~akati na podarjeno
kolo. O~e je povedal, da se je sinu
poslab{al vzorec hoje, ker ni mogel
krepiti mi{ic nog. Zato pa je bilo toliko ve~je veselje na predaji kolesa
na In{titutu za rehabilitacijo v
Ljubljani, kjer je Luka komaj ~akal,
da kolo odpelje domov. Da se bo
lahko svobodno gibal in premagoval dalj{e razdalje.
enakovredno vozil naokoli, hkrati pa
bo krepil desno stran telesa, ki je
{ibkej{a. Obema je bila postavljena
diagnoza cerebralna paraliza. Jan je
na sre~o v razvoju hitro napredoval,
Nino pa zaradi težav pri gibanju v
vrtcu {e vedno potrebuje spremljevalko in obiske pri logopedu ter
fizioterapevtu. A po~asi in vztrajno
napreduje tudi Nino, ki mu dobre
volje nikoli ne zmanjka.

Enajstletni Niko Corel je pri enem
letu dobil diagnozo cerebralna paraliza V. stopnje, ki je bila pozneje
spremenjena na IV. stopnjo. Potrebuje stalno nego in pomo~.
Obiskuje CIRIUS v Vipavi ter
uporablja posebej prilagojen invalidski vozi~ek, po~ivalnik, ki ga
pet~lanska družina sama ni mogla
dopla~ati. Po predaji vozi~ka nam je
Nikova mamica Hejdi poslala elektronsko sporo~ilo: “Niko je takoj
povedal, da se v novem vozi~ku
zelo dobro po~uti. Predvsem zato,
ker sedi na mehkem in ga ni~ ne
ti{~i. Ker sedaj z rokami ne more
ve~ se~i nazaj, veliko bolje kontrolira glavo in zgornji del trupa. To
ga vzpodbuja k pravilnim gibalnim
vzorcem. In seveda ker bolje kontrolira glavo, je bolj spro{~en in
bolje uporablja svoj vid. Za otroka
kot je Niko je zelo pomembno, da je
v vozi~ku pravilno name{~en, to
znatno izbolj{a kvaliteto njegovega
življenja. Zaradi bolj pravilnega
gibanja se bo njegovo telo tudi manj
deformiralo. Zelo smo hvaležni
Vam in Zavodu Vid, ker ste nam
pomagali.“
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V NJIHOVA @IVLJENJA STE PRINESLI
SRE^O IN VESELJE
Brajeva vrstica za Tanjo iz Raven na
Koro{kem in prenosnik za Aleksandra
iz Oplotnice
Kar 6.000 evrov je bilo potrebno
zbrati, da smo slepi dvanajstletni
Tanji Turi~nik z minimalnim
ostankom vida kupili brajevo
vrstico in pogram Yaws.
Tanji se je v zadnjem letu vid
mo~no poslab{al, zato naj bi pri
{olskem in doma~em delu poleg
prenosnega ra~unalnika in elektronske lupe, potrebovala {e
pripomo~ek za slepe, brajevo
vrstico, s katero bo hitreje brala in
se u~ila. Obiskuje 7. razred v redni
Osnovni {oli Prežihovega Voranca
v Ravnah na Koro{kem, kjer bo
sedaj lažje premagovala vsakodnevne težave. Njeni star{i so na
izro~itvi brajeve vrstice, ki je bila
v Zavodu za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani, v zahvalo donatorjem povedali: „Dobrodel-

nost, naklonjenost in
humanost so neprecenljive
~love{ke
vrednoste, ki so skrite
v globini srca. Hvala,
ker ste odprli svoje
srce, spustili te vrednote na plan in z
donacijo pomagali pri
nakupu Braillove vrstice za na{o
Tanjo. S tem ste ji podarili tudi
znanje in dodatno radovednost, saj

bo {e z ve~jo vnemo in veseljem
prebirala knjige in {olsko gradivo.
Hvala!“

Aleksander iz Oplotnice
Isto~asno pa je bil v Zavodu za
slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani poleg brajeve vrstice
Tanji, izro~en tudi prenosni ra~un-

alnik Aleksandru Kolarju iz Oplotnice. Ra~unalnik s programom za
pove~anje ekranske slike naj bi enajstletnemu slabovidnemu Aleksandru pomagal narediti
prve, a najpomembn{e
korake na poti k ve~ji
samostojnosti, lažjemu u~enju, branju in
pisanju
doma~ih
nalog. Aleksander je
donatorjem z veseljem pokazal kako
dobro se je že nau~il
rokovati z ra~unalnikom in Zoom tekstom, kaj vse mu

bosta omogo~ila pri nadaljnem
{olskem in doma~em delu, predvsem pa kaj mu pomeni, da lahko
nadaljuje {olanje skupaj z vide~imi
so{olci v Osnovni {oli Pohorskega
bataljona v Oplotnici kjer obiskuje
6. razred. Aleksander se je namre~
zaradi nenadnega poslab{anja vida
pred dobrimi dvemi leti moral prilagoditi na spremenjene razmere,
bilo je težko, a z veliko dobre
volje ter spodbude in podpore
star{ev mu je uspelo premagati
marsikatero oviro. Le tako naprej
Aleksander, s prenosnikom bo {lo
veliko lažje.
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V NJIHOVA @IVLJENJA STE PRINESLI
SRE^O IN VESELJE
Toaletni stol~ek za Lejlo iz Korena
Lejla je kljub cerebralni paralizi
zelo bistro dekle, ki obiskuje
redno osnovno {olo v CIRIUS-u
v Kamniku, kamor jo vsak dan
pelje eden od star{ev. Je gibalno
ovirana in na invalidskem vozi~ku
ter popolnoma odvisna od pomo~i
drugih. Ve~ino pripomo~kov, ki

jih Lejla potrebuje zavarovalnica
pokriva, vendar bi toaletni stol~ek
vreden ve~ kot 1.800 evrov družina
morala kupiti sama, kar je mo~no
preseglo njihove finan~ne sposobnosti. Star{a se zelo trudita in dajeta
vse od sebe, da ima Lejla poleg najnujnej{ih materialnih dobrin predvsem njuno ljubezen in podporo,
ampak v~asih pa~ ne gre brez tuje

pomo~i, zato so bili {e toliko bolj
veseli podarjenega stol~ka, ki bo
deklici olaj{al nego in ji omogo~il
ve~ zasebnosti.

Radostnega dogodka pa se je
udele`il tudi gospod Bla`ek, ki se
je odpovedal darilom za svoj rojstni dan in raje pomagal Lejli.

Sara iz Ljubljane je dobila kolo
Desetletna Sara Žagar iz Ljubljane je konec novembra dobila
težko pri~akovano kolo, s katerim se bo lahko vozila v {olo,
{olske izlete in lažje premagovala
dalj{e razdalje.

^e `eli{ biti
sre~en vse
`ivljenje
pomagaj ljudem!

Sara je bila poleti operirana na levi nogi, ki
je kraj{a in potrebuje ortopedske ~evlje. Z
novim kolesom pa bo lahko krepila mi{ice
nog, da bo lažje in bolj stabilno hodila.
Zaradi cerebralne paralize namre~ Sara
težko govori in hodi, a z nesebi~no babi~ino
pomo~jo ji uspe premagovati vsakodnevne
težave.
Živi namre~ sama z babico Marijo, ki Sari
pomaga pri u~enju, pisanju doma~ih nalog,
jo vozi na fizioterapije, delovno terapijo in k
specialni pedagoginji, zato jima bo trokolo
vredno 680 evrov vsaj malo olaj{alo in
polep{alo življenje.
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DAV^NA OPREDELITEV POMO^I
Za pojasnitev smo se odlo~ili, ker se veliko podjetij izgovarja in pravijo, da bodo dali raje v roke dru`ini,
otroku,.. S tem prejemnika dodatno dohodninsko
obremenijo, podjetje pa nesmotrno porabi ve~ sredstev, kot jih je potrebno. Obenem pa nista zagotovljena
nadzor in strokovnost pomo~i, ki jo humanitarna organizacija zagotavlja.
^e sta donator in prejemnik donacije povezani osebi v
smislu delodajalca in delavca, se vsako izplacilo {teje za
dohodek iz zaposlitve (delovnega razmerja). V tem
primeru je vsako izpla~ilo obdav~eno enako kot pla~a
(davki in prispevki).
Spodnje mnenje se torej nana{a na primere, ko donator in prejemnik donacije nista povezana v smislu delodajalca in delojemalca.
DONATOR
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
30.~lenu dolo~a, da so donacije dav~no nepriznani
odhodki, se pa lahko, pod spodaj navedenimi pogoji,
{tejejo za olaj{avo. V 59. ~lenu ZDDPO-2 je namre~
dolo~eno, da lahko zavezanec (pravna oseba) uveljavlja
zmanj{anje dav~ne osnove za znesek izpla~il v denarju in
v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene,
dobrodelne, znanstvene, {portne, kulturne, ekolo{ke in
religiozne namene in sicer le za tak{na izpla~ila rezidentom Slovenije in rezidentom držav ~lanic EU, ki ni
Slovenija, ~e so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti. Olaj{ava lahko zna{a do 0,3% obdav~enega prihodka zavezanca v dav~nem obdobju. Olaj{ava ne more
presegati vi{ine dav~ne osnove.
Enako velja tudi za samostojne podjetnike posameznike,
kjer navedeno olaj{avo dolo~a 66. ~len Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Navedene olaj{ave ne more uveljavljati
samostojni podjetnik posameznik, ki dav~no osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov.
^e pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
donira sredstva neposredno fizi~ni osebi, ne more uveljavljati navedene olaj{ave. V skladu s 15. ~lenom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
(PZDDV) donacije niso predmet DDV pod pogojem, da
je znesek donacije izpla~an osebam, ki so v skladu s predpisi med ostalim ustanovljene za opravljanje humanitarne
dejavnosti in ne gre za pla~ilo za opravljeno dobavo blaga
ali storitev.
V primeru, ko je donacija dana v naravi mora donator
upo{tevati slede~e:
• ^e je bil vstopni DDV upo{tevan (odbit) pri nabavi,
mora biti obra~unan tudi izstopni DDV. Pri tem so izvzeta
samo darila manj{ih vrednosti (manj kot 20 EUR) pod

pogojem , da se dajejo ob~asno in ne istim osebam
• ^e pri nabavi vstopni DDV ni bil odbit, ni potrebno
obra~unati izstopnega DDV.
PREJEMNIK DONACIJE
V skladu z 19. ~lenom ZDoh-2 se darila, prejeta od fizi~ne
osebe, ki ni delodajalec prejemnika, ne {tejejo za dohodke po
ZDoh-2, ampak je v tem primeru potrebno upo{tevati Zakon
o davku na dedi{~ine in darila. V skladu z 20. ~lenom ZDoh2 so pla~ila dohodnine med ostalim opro{~ene pomo~i, ki jih
pomo~i potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove. Navedeno pomeni, da v tem primeru dohodnine ni
potrebno pla~ati.
^e pa fizi~na oseba prejme pomo~ npr. neposredno od pravne
osebe, se taka pomo~ v skladu s 105. ~lenom ZDoh-2 {teje za
druge dohodke (darilo), ki so obdav~eni z dohodnino. Dav~na
osnova je doseženi dohodek. V tem primeru mora donator (ki
se v skladu z Zakonom o dav~nem postopku {teje za pla~nika
davka) obra~unati akontacijo dohodnine, ki se izra~una in
pla~a po stopnji 25% od dav~ne osnove (131. ~len ZDoh-2).
Akontacijo dohodnine mora izpla~evalec (donator) pla~ati
hkrati z izpla~ilom donacije. Znesek prejete donacije in
pla~ana akontacija dohodnine se upo{teva pri izra~unu dohodnine prejemnika na letni ravni.
Primer:
• fizi~na oseba prejme donacijo v vi{ini 1.000,00 eur, kar
predstavlja neto vrednost
• navedeni neto prejemek je potrebno obrutiti s koeficientom
1,33333 – osnova za izra~un akontacije dohodnine zna{a
1.333,33
• 25% akontacija dohodnine od osnove 1.333,33 zna{a
333,33 , ki se pla~a na dan izpla~ila donacije
^e vrednost posameznega darila ne preseže 42 oz. ~e skupna
vrednost vseh daril v posameznem dav~nem letu ne presega
84 eur (od istega darovalca), se darilo ne v{teva v dav~no osnovo prejemnika darila (124. ~len ZDoh-2).
Pri tem naj opozorim {e na dolo~ilo 15. ~lena ZDoh-2, ki
dolo~a, da se dohodek, prejet v naravi, dolo~i na podlagi
primerljive tržne cene. Navedeno pomeni, da v primeru, ko
npr. pravna oseba podari fizi~ni osebi ra~unalnik, predstavlja
osnovo za izra~un dohodnine tržna cena racunalnika. V skladu
z 9.odst. 16. ~lena ZDoh-2 se dohodek, prejet v naravi, pove~a
s koeficientom dav~nega odtegljaja. V tem primeru zna{a
koeficient 1,33333.
Primer:
• tržna cena ra~unalnika 1.000,00
• pove~anje s koeficientom 1,33333 – osnova za izra~un
akontacije doh: 1.333,33
• 25% akontacija dohodnine od osnove 1.333,33 je 333,33
eur.
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DOBRODELNOST V SLOVENIJI
Takrat, ko smo pred 20 leti
Slovenci dobili svojo dr`avo je kot
eden prvih dobrodelnih projektov
nastal tudi projekt IZPOLNIMO
OTRO[KE @ELJE. Najprej je
potekal dve leti v okviru dru{tva
za pomo~ otrokom. Od leta 1994
pa se odvija naprej v Zavodu VID
v katerega se je preoblikovalo
dru{tvo ravno zaradi zahtev po
profesionalnem delu. To je bila
prva nevladna dobrodelna organizacija oziroma prvi humanitarni
zavod v Sloveniji.
Velika pri~akovanja smo tudi
Slovenci imeli takrat kot narod ob
nastanku samostojne Slovenije, ko
smo verjetno prvi~ v zgodovini
na{ega naroda stopili skupaj. Enotnost, kamorkoli danes pogledate
seveda ni na{a ~ednost, {e manj vrlina. Vsakdo vle~e na svojo stran in
obuja pretekle zadeve samo zaradi
tega, da zaposluje ljudi in ustvarja
svojo politi~no pomembnost. Na
eno temeljnih vrednot ~lovekoljubnega na~ina življenja pa smo popolnoma pozabili. Svoje življenje v
samostojni državi smo za~eli vzpodbudno, a nekaj, za kar smo bili v
prej{nji
državi
v
glavnem
»prikraj{ani«, nas je pripeljalo v
globoko krizo. In to kljub temu, da
so se ~lovekoljubne organizacije
»razmnožile« po vsej deželi in da se
je dobrodelnost kar dobro utrdila
med ljudstvom. Ustanovljeno je bilo
veliko {tevilo raznih dru{tev, ki so v
svoji dejavnosti imeli zabele`eno
tudi dobrodelno dejavnost. A na
`alost samo zabele`eno. Ne pa udejanjeno. Kot udejanjeno mislimo dejavnost, ki iz dneva v dan spreminja
svet. To je dejavnost, ki je vez med
tistim, ki pomo~ potrebuje in med
tistim, ki lahko zagotovi sredstva za
to pomo~. Zna~ilno pri nas je predvsem to, da najraje dajejo tisti, ki
imajo malo – oni namre~ vedo, kako

hudo je, ~e nima{ za pla~ilo
polo`nic, ne ve{, kako bo{ zaklju~il
mesec z mesecem, otroku bi rad
zagotovil mo`nost {olanja, invalidski pripomo~ek, itd…

ljudi, delavcev.
Pa so res politiki vsega krivi? Kdo
pa jih je volil, kdo jim je dal mandat,
da nas po~asi vodijo v prepad? Mi
vsi smo soudeleženci dana{njega
stanja! Pa ne samo zato, ker smo jim
Dobrodelnost se ti~e tako dali krmilo mlade države v roke,
posameznika, kot podjetij.
ampak predvsem zato, ker vsak od
Saj vsi skupaj `ivimo v dru`bi, ki je nas – so tudi redke, zlate izjeme – ni
povezana. Drug brez drugega pre- pometel pred svojim pragom.
prosto ne moremo ve~. Kaj pomaga
V vsem ~asu delovanja zavoda
podjetniku, ki se loti posla, ima neVID smo imeli prilo`nost spoznati
verjetno idejo, storitev, izdelek, ... ~e
{tevilne posameznike, obrtnike,
zanj ne ve nih~e. ^e nih~e ne kupi
direktorje, za katere besedo
njegovega izdelka, ... Vendar, ~e
~lovek lahko napi{emo z velikimi
ho~e{ nekaj dobiti, mora{ tudi dati.
~rkami.
In v to {olo so na `alost hodili zelo
redki. V kolikor bi bilo druga~e, tudi Potrjujejo nam samo to, da se vse
pri nas v Zavodu VID ne bi bil prob- za~ne in kon~a pri ~loveku in vse
lem dobiti dovolj sredstev za in- izhaja iz ~loveka. Tudi odnos do
validske pripomo~ke, za pomo~ drugih ljudi. Odnos do dobrodelnosti.
otrokom.
Vendar pa je na `alost {e vedno
Ta {ola se imenuje {ola oziroma preve~ tak{nih, ki ob obisku
zavedanje
o
obveznem na{ega poverjenika vpra{ajo »Kaj
~lovekoljubnem delovanju v ko- pa bom jaz imel od tega?«.
rist vseh nas.
Tak{no vpra{anje nas vedno {okira
Ta del je bil v prej{njem sistemu v in ob njem se zdrzne vsak na{ poverdržavnih rokah ali, bolje re~eno, v jenik. Tak{nim ljudem ni jasno, da
rokah politi~nih veljakov, ki so na ta je bistvo ~lovekoljubnega sobina~in najlažje obvladovali na~in vanja, v tem da daje{. ^e kaj in kar
razmi{ljanja državljanov in delo- dobi{ za svoje »dajanje«, je to
vanje dru{tev. Drugih nevladnih or- posebna, žlahtna nagrada. Nagrada
ganizacij tako reko~ v prej{njem energije, ki si jo ustvaril s svojim
sistemu ni bilo, saj ni bilo potrebe po ~lovekoljubnim delovanjem enezasebnih zavodih ne po fundacijah – rgije, ki je neuni~ljiva, in ki se
»partija - politika« je skrbela za vse. hvaležno vrne k tistemu, ki jo je ustPa tudi za to, da se je lep del »njene« varil.
miselnosti ohranil, nemalokrat pa
tudi razvijal in potenciral v zadnjih Se tudi vi vsakokrat, ko vas kdo
dvajsetih letih, ko se na{o deželo in povabi k splo{no koristnemu sodenjeno bogastvo ropa, da vse bolj lovanju vpra{ate, kaj boste imeli od
tone v odvisnost od drugih. tega? Bi želi, ne da bi sejali? Vsak
Povzro~ajo se tudi socialne krivice, preprost kmet ve, da tako ne gre.
katere nastajajo zaradi pomanjkanja Torej imate skrito nekje v podzasocialnega ~uta vodstvenega kadra. vesti, da boste jemali drugim, tistim,
Lastnikov kapitala itd. Tudi poli- ki so sejali? Se vam zdi to po{teno?
tikov, ki niso bili sposobni ustvariti Je to dobro za vse? Preve~ ljudi najin zapisati tak{nih zakonov, ki bi brž tako razmi{lja, zato smo v
prepre~ili kakr{nokoli izkori{~anje Sloveniji tam, kjer smo.
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Pomemben vir sredstev, ki
jih dobrodelne organizacije
pridobijo za svojo dejavnost
lahko predstavljajo tudi
prostovoljni prispevki. Te
na~eloma razdelimo v dve
kategoriji. Prispevek po presoji darovalca in prispevek, z
vnaprej dolo~eno vi{ino.
Vsak od teh ima svoje prednosti. V zavodu VID smo se
odlo~ili za prispevke z
dolo~enim
minimalnim
zneskom predvsem na podlagi preteklih izku{enj, saj je
potrebno natan~no vedeti,
koliko prispevkov se lahko
zbere v dolo~enem obdobju.
Saj iz tega sledi tudi to, kdaj
bomo pomo~ otroku lahko
zagotovili oziroma pripomo~ek izro~ili.
Na{ pristop je tudi tukaj popolnoma profesionalen. Tudi pri
prostovoljnih
prispevkih
upo{tevamo
vse
zakonske
dolo~be in zahteve po odprtem in
vnaprej znanem na~elu, da
darovalec mora vedeti, komu in
za kak{en namen je podaril svoj
denar.
V ta namen imajo vsi na{i prostovoljci s seboj izvod dovoljenja
upravne enote, s katerim nam je
dovoljeno zbirati na podro~ju vse
Slovenije prostovoljne prispevke
za na{ sklad Izpolnimo otro{ke
`elje. Pri sebi imajo tudi
pooblastilo s fotografijo in njegovimi podatki, da lahko preverite, ali gre za pravo osebo ali
pa `eli nekdo izrabiti va{e zaupanje.
Kot darovalca se vpi{e va{e podatke v nabiralno polo. Pover-
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Prostovoljni
Za va{o za{~ito in ve - p r i s p e v k i
denje, da so prispevki
pri{li v prave roke, je
potrebno upo{tevati
nekaj pravil. S tem
boste za{~itili sebe in
tudi organizacijo, v
imenu katere je nekdo
prispevke zbiral
jenik vam izro~i tudi potrdilo o
darovanem
prispevku,
ter
obenem tudi izvod na{ega glasila
Dobre novice, da se lahko seznanite z na{im delom.
Na va{ih vratih se lahko oglasi
kdorkoli z namenom recimo, da
zbira prispevke za pomo~
otrokom, za varno hi{o, za operacijo itd. Goljufi imajo zelo veliko idej. V kolikor ste v dvomu
ne izro~ajte denarja nikomur.
NAJPREJ
PREVERITE.
Oziroma ZAHTEVAJTE, da
vam oseba poka`e dovoljenje. ^e
se izgovarja, da ga je pozabila,
ali pa, da ga ima v avtu in vam
ga bo kasneje prinesla ne
nasedajte tak{nim izgovorom.
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Z A K O N O VARSTVU JAVNEGA
REDA IN MIRU (ZJRM-1)
Uradni list RS, {t. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
5. ~len
(zbiranje prostovoljnih prispevkov)
(1) Prostovoljne prispevke lahko zbirajo
nepridobitne pravne in fizi~ne osebe, ki imajo
dovoljenje upravne enote, na obmo~ju katere
imajo sede` ali stalno prebivali{~e.
(2) Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec
izka`e upravi~en razlog. Kot upravi~en razlog
se {teje elementarna ali druga nesre~a, v kateri je prosilec utrpel veliko premo`enjsko
{kodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, ~e izka`e, da bo zbrane
prispevke uporabila za humanitaren ali
splo{no koristen namen, ki ga lahko uresni~i
v okviru zakonitega opravljanja registrirane
ali v temeljnem oziroma drugem aktu
dolo~ene dejavnosti.
(3) Dovoljenje ni potrebno, ~e se prostovoljni
prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti
za verske namene ali ~e kak{en drug predpis
dolo~a druga~ne pogoje za zbiranje
prispevkov.
(4) Upravna enota v dovoljenju dolo~i na~in
zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se dolo~i glede na namen in na~in
zbiranja prispevkov.
(5) Dolo~be tega zakona, ki se nana{ajo na
zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne
uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi.
Kazni - 17. ~len
(prostovoljni prispevki)

Va{ dvom in po potrebi
tudi klic na policijo bo
pripomogel k temu, da
boste poskrbeli, da bo
va{ denar resni~no
pri{el v prave roke in za
pravi namen, ~e ste se
odlo~ili pomagati.

(1) Kdor zbira prostovoljne prispevke v
nasprotju s prvim odstavkom 5. ~lena tega zakona, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev
do 50.000 tolarjev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekr{ek iz
prej{njega odstavka, se kaznuje z globo od
100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, se za prekr{ek
iz prvega odstavka tega ~lena kaznuje z globo
od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.
Od uvedbe EUR-a se kazni prera~unajo.
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VSE SE ZA^NE IN KON^A PRI ^LOVEKU, TUDI ODNOS
DO POMO^I POTREBNIH
Zaradi vedno ve~jih potreb po
pomo~i in zaradi izredno nizkih
dav~nih olaj{av, ki jih lahko podjetja
in posamezniki namenijo za pomo~
otrokom smo se odlo~ili tudi za
opravljanje storitev ogla{evanja in
drugih marketin{kih storitev.
Zakaj ogla{evati in sponzori rati huma-nitarno dejavnost
oziroma prednosti
ogla{evanja v
„ DOBRIH NOVICAH “ in
drugih publikacijah zavoda
VID
ZATO, KER:
- so tudi sredstva od oglasov namenjena za pomo~ otrokom - so oglasi
povezani z dobrodelno dejavnostjo oglasi pridejo direktno do ljudi (osebno
vro~anje in osebna po{ta) - je medij namenjen {irokemu podro~ju (na{a dejavnost poteka po vsej Sloveniji)
- ni vrnjenih izvodov - remitende, kot je
to pri revijah in ~asopisih v prodaji na{i mediji in tiskovine niso dnevniki in
so zato oglasi tako dalj ~asa pri bralcu
- si s tem {irite krog potencialnih
strank in partnerjev - je oglas v celoti
stro{ek va{e dejavnosti a obenem namenjen v celoti pomo~em
- z oglasom lahko predstavite svojo dejavnost, izdelke in storitve, posebne
akcije, dogodke itd.

In ker tudi z oglasom
storite dobro delo

Prepri~ani smo, da bodo tudi tukaj z nami sodelovala dobra podjetja, direktorice in direktorji in
dobri obrtniki. Ker se zavedajo, da s sodelovanjem tudi sami pridobijo veliko. In ker tak{en
oglas nima samo denarne vrednosti. Dobrodelni
oglas ima neprecenljivo vrednost, saj bo pripomogel k bolj{emu `ivljenju otrok.

Vrednost
dobrodelnih oglasov in
sponzorstva
Pravijo, da je 50% denarja, ki ga podjetje uporabi za
ogla{evanje vedno vr`eno stran. Edini problem je v tem,
ker nikoli ne moremo vedeti, katera polovica.
Pri dobrodelnih oglasih in sponzoriranju, ki jih podjetje ali podjetnik
posameznik objavi v zavodovih publikacijah pa ima oglas ve~ kot 100 %
vrednost. Saj poleg normalne ogla{evalske funkcije oglas pomaga spreminjati `ivljenja otrok in jim omogo~i, da dobijo pripomo~ke, ki jih zaradi svoje
bolezni ali prizadetosti v `ivljenju najbolj potrebujejo. In glede na statut zavoda in zakonska dolo~ila so vsa sredstva, ki jih v zavodu ustvarimo, ne
glede na to iz katerega vira izhajajo (donacije, prispevki ali tr`ne storitve) v
celoti uporabljena za osnovno dejavnost zavoda, pomo~i otrokom, nakupe
invalidskih pripomo~kov in izbolj{evanju njihovega socialnega statusa, ...
Z donacijami, oglasi in sponzorstvom zavoda VID dokazujete, da ste
druga~ni. Da ste bolj{i. Da va{emu podjetju ni vseeno za stiske drugih in
da se zavedate, da je pomagati tistim, ki si sami ne morejo pomembno za
vas. In da se vam bo tudi denar, ki ste ga namenili za ogla{evanje povrnil
skozi nove stranke, poslovne partnerje, ve~ji obseg poslovanja,...
Sodelovanje z nami je vlaganje tudi v va{o prihodnost, saj se popodarjena sredstva vedno povrnejo.

Za so delo vanj e nas pokl i~ ite na tel. : 04 / 20 139 30 ali pa nam pi {it e na e- nasl ov :
dob rodelnost@zavod-vi d. si . Lahko pa vas obi {~e tudi na{ poverj eni k.

Dobre novice izdaja Zavod V.I.D, Planina 3, 4000
Kranj, Tel: 04/20 139 30 Fax: 04/20 139 32
e-mail: dobrodelnost@zavod-vid.si
Dobre novice so brezpla~na publikacija za obve{~anje javnosti o
delovanju zavoda VID, socialnih temah, dobrodelnosti,
Fundraisingu in novih izzivih na podro~ju dobrodelnosti in
pomo~i so~loveku. Je ~asopis o dobrih ljudeh, podjetjih, obrtnikih, tistih, ki lahko pomagajo in tistih, ki so pomo~i potrebni.

PISMA BRALCEV
Pisma bralcev so namenjena vam. Pi{ite nam o tem, kaj dobrega
vam je naredil sosed, kako vam je pomagal, kako je pomagala
popolnoma neznana oseba, pohvalite, zdravnika, terapevta, ali pa
popolnega neznanca, ki je naredil nekaj dobrega. Pi{ite o dogodkih, ki so spremenili `ivljenje va{ega otroka na bolje.
Va{a pisma o dobrih dejanjih in va{e dobre novice bomo objavili le, ~e jih prejmemo z va{imi polnimi podatki, na va{o `eljo
pa bomo objavili samo kratice.

Avtorske pravice
Ta ~asopis in novice, informacije in vsebina, {e posebej o dobrih
dejanjih se lahko svobodno kopira, povzema za objavo v drugih
medijih v kakr{nikoli obliki, raz{irja in o dobrih dejanjih obve{~a
tudi druge, vendar brez kakr{negakoli spreminjanja vsebine,
kraj{anja ali kakr{negakoli druga~nega poseganja v tekst. O
uporabi je potrebno obvestiti izdajatelja.

Anonimnih pisem in pisem, ki so namenjena kritiziranju ali
obto`evanju ne objavljamo. V kolikor boste izrecno `eleli, da
va{e pismo z negativno vsebino objavimo, bo to le v primeru, da
objavimo tudi va{e popolne podatke in da v pismu podate re{itev
ali sami sodelujete pri re{evanju stvari, ki jo kritizirate.
Pridr`ujemo si tudi pravico skraj{ati pismo v primerih, ko dol`ina
presega mo`nosti objave.

