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SPOŠTOVANI! 

 
Ste med tistimi, ki znate prisluhniti tistim, ki potrebujejo pomoč? Brez pomoči – 
donatorstva, razumevajočih posameznikov, ustanov in združenj nam ne bo uspelo 
uresničiti sanj naših otrok in mladostnikov.  

 
V našem domu biva 50 otrok in mladostnikov, ki imajo motnje v duševnem razvoju, 

govorno jezikovnem področju, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter v kombinaciji z ostalimi primanjkljaji 

tudi otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

Tako so otroci in mladostniki, ki živijo pri nas že stigmatizirani zaradi svojih 

primanjkljajev na duševnem in telesnem področju. Zraven  tega pa imajo zaradi  slabih 

družinskih razmer zelo malo možnosti za  normalno vključevanje v širše družbeno okolje 

in posledično zaradi tega ne morejo izkoristiti svojih potencialov in s tem doživljajo 

dvojno stigmatizacijo. 

  

Otroci in mladostniki so vključeni v našo ustanovo od nedelje do petka in v tem času v 

celoti prevzemamo skrb zanje in jim zagotavljamo vzgojno-izobraževalno, zdravstveno in  

socialno oskrbo. 

 

Pri tem se srečujemo s finančnimi težavami, saj nam država zagotavlja samo nujna 

sredstva za izvajanje osnovne vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

 

Naše poslanstvo in vizija je, da tudi otrokom in mladostnikom, ki bivajo pri nas  
omogočimo neprecenljive socialne izkušnje, ki jim bodo pomagale, da bo njihov  
razvoj bolj optimalen, bolj izkustven, bolj srečen in manj stigmatiziran. 
 

Na podlagi te vizije  in poslanstva smo si zadali nalogo, da v letu 2010 zraven najnujnejše 

osnovne dejavnosti, ki nam jo omogoča država,  otrokom in mladostnikom poskušamo 

ponuditi dopolnitvene dejavnosti, s katerimi bomo našim otrokom omogočili optimalnejši 

razvoj in sicer: 

1. Krajše izlete in izkustvene obiske kulturnih in športnih prireditev 

2. Zagotovimo vsem otrokom primerno obleko in obutev 

3. Sodelovanje na mednarodnem projektu  projektu Mirno more 2010 

4. 7 dnevno izkustveno učenje  izven  domačega okolja, ki ga imenujemo Doživljajska 

pedagogika  

5. Uredimo sobo za sproščanje 

  

Darovanje nam pomaga, da se lahko povežemo z drugimi in šele ko smo povezani z 

drugimi smo lahko srečni.  
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Na vas se obračamo s prošnjo, da bi nam pomagali zagotoviti finančna sredstva za 

dejavnosti, ki smo jih navedli. 

 

 

Veseli bomo vsakega vašega darovanja, ki nam bo pomagalo, da se bomo povezali ter na ta 

način otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami  pomagali h kakovostnejšemu 

življenju.   
 

Sredstva, ki ste nam jih pripravljeni donirati, nam  lahko nakažete na:  

 

TRR: 01270-6030264423 
s pripisom: vpišete namen vašega nakazila  

 

V kolikor ste nam pripravljeni donirati vsaj 300 €, vam za 1 leto zagotovimo 

reklamno mesto na našem kombiju, ki  je vsakodnevno več ur na poti v Mariboru in 

njegovi okolici.  

 

Zahvaljujemo se vam za  vašo pripravljenost nam prisluhniti in tole pismo 

zaključujemo z vedenjem, da za iskrene želje ni nikoli prepozno in vam zato v  

tem letu želimo: 

 dovolj IDEJ, da boste lahko izbirali kaj, 

 mnogo MODROSTI, da boste znali kako,  

 VOLJO in VZTRAJNOST, da boste zmogli,  

 malce SREČE, da boste v vsem uspeli in  

 predvsem veliko LJUBEZNI zase in za najdražje. 

 

 

 

                                           Za otroke, mladostnike in delavce Doma Antona Skale 

                                                                 Darja Krstić Podgorelec,  
                                                                         v. d. ravnatelja 
 


