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Zadeva: Povabilo organizacijam k sodelovanju v projektu »Ker imam, drugemu dam« 
 
 
Četrtni mladinski center Šiška, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji, vas vabi k 
sodelovanju pri projektu Dan za spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija.  
Letošnji Dan za spremembe bo potekal v soboto, 5. aprila 2014. Poudarek je na skupnostnih 
akcijah, ki naj bi odgovarjale na aktualne težave in potrebe v lokalnem okolju. Namen je 
medsebojno sodelovanje, aktiviranje posameznikov v reševanju težav in potreb skupnosti.  
 
Mi smo se odločili, da povežemo četrtno skupnost in s skupnimi močmi pomagamo 
družinam, ki so se znašle v stiski. Tako bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo 
Šiška pripravili dobrodelno akcijo z geslom KER IMAM, DRUGEMU DAM!  
Glavni namen projekta je, da se posamezniki odpovejo nekemu luksuzu, razvadi, malenkosti, 
namesto njih, pa se odločijo za nakup nepokvarljive hrane (moka, testenine, riž, konzerve…), 
higienskih pripomočkov (mila, šamponi, damski vložki, toaletni papir…), čistil ali šolskih 
potrebščin za pomoči potrebne iz soseske. Zbirali bomo tudi staro računalniško opremo, 
katero bomo v sodelovanju z društvom Duh časa prenovili in prav tako namenili družinam, ki 
živijo v pomanjkanju.  
 
Vabimo vas, da nam pri projektu priskočite na pomoč na način promocije in zbiranja sredstev 
in da v duhu solidarnosti prinesete stvari za pomoči potrebne. 
 
Akcija bo potekala med 31.3.2014 in 5.4.2014 z zaključni delom v soboto 5.4. pred 
Mercator–jem na Celovški 163., kjer bomo postavili stojnico in nagovarjali mimoidoče, da 
prispevajo k dobrodelnosti po svojih močeh. Ta dan bo v Četrtnem mladinskem centru Šiška 
tudi dan odprtih vrat in poseben program, na katerega ste prav tako vabljeni. 
Vse kar bomo zbrali, bomo skupaj z mladostniki odnesli na CSD Šiška, kjer bodo zbrane 
pakete oddali naprej družinam v stiski.  
 
K projektu smo povabili okoliške organizacije, saj verjamemo, da lahko stopimo skupaj in 
združeni naredimo nekaj dobrega za lokalno skupnost. 
 
 
Ekipa ČMC Šiška 
 
p.s. Stvari prinesete v šolsko svetovalno službo! 
 


