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DRUŠTVO

Prošnja za donatorsko ali sponzorsko pomoè
Spoštovani,
zavedamo se, da je v današnjih dneh težko dobiti kakršnokoli pomoè. A ker verjamemo v
solidarnost in sodelovanje, smo se kljub temu odloèili, da vas prosimo za donatorska ali
sponzorka sredstva. Ta so lahko materialne ali finanène donacije.
Pod materialne donacije so mišljeni razlièni pisarniški materiali ( papir, pisala, barvice,
flumastri, krede, ravnila, …) ali v obliki izdelkov iz asortimentov vašega podjetja. S finanèno
podporo bomo sredstva v prvi vrsti porabili za stroške ogrevanja, elektrike v naših prostorih.
Z ostalimi sredstvi bi radi nakupili razliène pripomoèke in knjige za pomoè pri uèenju otrok s
specifiènimi uènimi težavami, katere bi si èlani lahko tudi izposojali. Poleg tega želimo med
nas povabiti strokovnjake z omenjenega podroèja, katere je potrebno plaèati, kakor tudi
njihove potne stroške.
Vsako porabo sredstev znotraj društva odobri nadzorni organ društva v skladu s statutom.
Naj se vam najprej na kratko predstavimo.
Smo društvo Hiška – društvo za pomoè otrokom, mladostnikom in staršem otrok s
specifiènimi uènimi težavami. Društvo je bilo ustanovljeno v mesecu septembru 2015.
Trenutno delujemo na družbenem omrežju fb- v skupini Koroška in disleksija, saj je
disleksija poznana kot ena pogostejših uènih težav, ni pa edina. Med njih spadajo tudi
dipraksija, disgrafija, diskalkulija, motja pozornosti in koncentracije, hiperaktivnost ind..
Èlanstvo v društvu je brezplaèno, saj želimo delovanje društva èim bolj približati vsem, ne
glede na njihov ekonomski položaj.
Tudi obèina Ravne na Koroškem nam je pri delovanju društva že priskoèila na pomoè, saj
nam je odstopila prostore v brezplaèno uporabo. Društveni prostori se nahajajo na Èeèovju
12, v prostorih Upravne Enote.
Naši spomzorji in donatorji bodo razvidni s svojimi logotipi v naših prostorih, plakatih in na
internetni strani.

Za vašo pomoè se že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav,
Predsednica društva:
Vanja Fajmut

TRR društva Hiška: SI 56 6100 0001 2244657, odprt pri Delavski Hranilnici

