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Celje, 24. 10. 2022 

Spoštovani starši!  

Humanitarno društvo Enostavno pomagam letos že osmo leto zapored pripravlja dobrodelni 

projekt »Božičkova tovarna daril« za otroke iz Celja in širše okolice. Projekt bo trajal od 28. 11. 

do 25.12. 2022.  

 

Več kot 6000 otrokom smo v zadnjih sedmih letih polepšali božično jutro. Letos želimo s tem 

poslanstvom nadaljevati in tudi vašim otrokom pričarati lep praznični dan, ko se začne 

obdarovanje v veselem decembru. Prav tako želimo pomagati vam staršem pri nakupu darila 

za svoje otroke. Cilj projekta je pomagati sočloveku in hkrati ozavestiti ter združiti ljudi pri 

nudenju pomoči sočloveku.  

 

Prosimo vas, da izpolnite priloženo vlogo za sodelovanje in vključite vse svoje otroke do 15. leta 

starosti oz. do zaključka osnovne šole, starejše otroke žal ne moremo vključiti v projekt. Podatki, 

ki jih boste navedli, so izključno namenjeni za realizacijo projekta. Naslov bivanja in telefonsko 

številko potrebujemo za dostavo darila. Osebne podatke varujemo po ZVOP. Ime otroka 

potrebujemo zaradi priprave Božičkove etikete na darilo, da darilo prispe do pravega otroka. 

Podatki v sklopu projekta ne bodo objavljeni javno, v medijih ali dostopni tretji osebi.  

 

Darilo bo dostavljeno na vaš domači naslov. Dostava daril bo potekala med 20. in 25. 12. 2022, 

zato prosimo, da navedete pravilne podatke. V kolikor se vam v tem času spremeni naslov 

bivanja ali telefonska številka, nas o tem čimprej obvestite, da lahko darilo dostavimo na pravi 

naslov.  

 

Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati v pisarni svetovalne službe vašega vrtca oz. 

osnovne šole najkasneje do srede, 16. 11. 2022.   

 

Vse dobro!  

 

 

 

 

 

 

 

MILAN NINĆ 

predsednik društva 
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VLOGA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU 

BOŽIČKOVA TOVARNA DARIL 2022 

 

 

I. PODATKI O VLAGATELJU: 

 

Ime in priimek  

Naslov bivanja  

Poštna številka  Kraj bivanja  

Telefonska številka  

 

II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH: 

  

Št. vseh članov  

Št. zaposlenih   

Št. otrok   

 

III. PODATKI O OTROKU: 

 

Ime  Ime  

Spol  Spol  

Starost  Starost  

Vrtec oz. šola  Vrtec oz. šola  

 

Ime  Ime  

Spol  Spol  

Starost  Starost  

Vrtec oz. šola  Vrtec oz. šola  

 

Kraj in datum: Podpis: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

S podpisom potrjujete resničnost in uporabo vseh osebnih podatkov, ki so izključno namenjeni za realizacijo donacije v sklopu 

dobrodelnega projekta, ki ga organizira Humanitarno društvo Enostavno pomagam. Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke 

obdelovali zgolj v okviru namena izvedbe donacije. 

 

IZPOLNI DRUŠTVO: 

št. vloge: ____________ 

prejeto: _____________ 

P: ___________ 


