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Ljubljana, 8. novembra 2012

SPOROČILO ZA JAVNOST: Dobrodelna akcija »SKUPAJ VEČJI OD NEBA – za otroke in
družine iz poplavljenih območij!«
Ljubljana, 8. novembra 2012: V sklopu dobrodelne akcije "Skupaj večji od neba – za otroke in družine iz
poplavljenih območij!"., ki jo na pobudo pevca in glasbenika Jana Plestenjaka organizirata Dnevnik in Špas
teater v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in s partnerjema Radiem Center ter Delavsko
hranilnico, bosta pripravljena tudi dva dobrodelna koncerta.
V ta namen pozivamo vse ljudi dobre volje – posameznike in podjetja, da z donacijo na transakcijski račun
Zveze prijateljev mladine Slovenije, odprtem pri Delavski hranilnici, d. d.: SI56 6100 0000 3512 232, sklic 00
07-2324, koda namena: CHAR, pomagate sodržavljanom. Na spletni strani www.zpms.si je za podjetja in
organizacije na voljo tudi vzorec donatorske pogodbe.
Del denarja za pomoč otrokom in družinam iz poplavljenih območij bo zbran tudi s prodajo vstopnic za
dobrodelna koncerta Jana Plestenjaka, ki bosta 26. in 27. novembra 2012 ob 20. uri v Špas teatru.
Vstopnice za oba koncerta so od 8. novembra v prodaji pri blagajni Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš, tel.
041/33 33 39 in www.spasteater.com. Cena vstopnic: 50, 35 in 25 EUR.
Poleg tega Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru svojih društev in zvez prizadetim otrokom in družinam
ponuja tudi brezplačno začasno namestitev v svojih počitniških kapacitetah:
1) v Vili v Kranjski Gori, tel. 01/544 30 43; Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje;
2) v Zgornjih Gorjah pri Bledu in na Srednjem vrhu nad Gozd Martuljkom ; tel. 01/51 32 650, Zavod za
letovanje in rekreacijo otrok;
3) v Domu Milana Zidanška na Pohorju; tel. 02/22 96 910, Zveza prijateljev mladine Maribor.
Nad sredstvi, zbranimi v akciji Skupaj večji od neba, in njihovim razdeljevanjem bdi Komisija za socialnohumanitarna vprašanja pri ZPMS, ki jo vodi Anita Ogulin. Komisija bo na podlagi priporočil občin, krajevnih
skupnosti, centrov za socialno delo in štabov civilne zaščite ter šol oblikovala prioritetni seznam prizadetih ter s
pomočjo svojih društev in zvez poskrbela, da bodo donirana sredstva čim prej prišla do tistih, ki so jim
namenjena.
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