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VABILO K DONACIJI / maj 2019 

 

SK8AJ S SRCEM 2019 - štafeta po Sloveniji! 

 

Dobrodelna akcija, ki je že večkrat postavila skejtanje v Sloveniji na zemljevid dobrodelnosti, letos 

poteka po celi Sloveniji. 20. maja, bo ekipa sk8aj s srcem z rolkami obkrožila Slovenijo / od Kopra do 

Kopra in zbirala sredstva za otroke in socialno ogrožene družine. “Ker tudi dogajanje na ulici lahko 

spreminja svet na bolje,” pravi Tomaž.  

Ekipa in skejtarji iz vse Slovenije si bodo podajali štafeto, ki bo obkrožila Slovenijo in združila dobre ljudi 

za dober namen. 

 

Pot bodo pospremili ljudje, ki jim ni vseeno, da so otroci, ki jih srečujemo vsak dan, potisnjeni v težke 

in nehumane razmere. Zato je HUMANITARNO DRUŠTVO SK8AJ S SRCEM letos pripravilo dobrodelno 

akcijo za družine, ki jih življenjske razmere marsikdaj potisnejo čez rob človeškega dostojanstva.  

Z zbiranjem sredstev jim želimo omogočiti več brezskrbnosti in bolj dostojanstveno življenjsko pot! 

 

POMOČ ZA OTROKE IN DRUŽINE 

Skupaj z vami zbiramo sredstva, ki jih bomo namenili za socialno ogrožene družine pod okriljem ZPM 

Ljubljana Moste-Polje. Življenje jim lahko polepšamo za kakšen dan ali pa celo več. Pomagajmo, 

prispevajmo, darujmo!  

 

Na vsakem koraku lahko vsak dan vidimo več revščine. V težki življenjski situaciji se na žalost znajde 

tudi vse več družin z otroki. Zakaj ne bi pomagali, če lahko. In vsak lahko, saj je dobrodošel vsak evro. 

Vsak evro šteje, vsak prispeva kolikor lahko! 

 

Zbrana sredstva bomo namenili za pomoč družinam v stiski z vse Slovenije pod okriljem projekta Veriga 

dobrih ljudi pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. 

Več o Verigi najdešte tukaj: 

https://www.24ur.com/veriga-dobrih-ljudi 

https://www.dobri-ljudje.si/ 
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KAKO LAHKO POMAGATE? 

Sredstva nakažete na: 

Humanitarno društvo Sk8aj s srcem / Kešetovo 4 / 1420 Trbovlje 

TRR: SI56 0233 0026 2911 516 

namen nakazila: DONACIJA SK8aj s srcem 2019 

Vabimo vas, da akcijo Skejtajte s srcem podprete tudi tako, da o njej širite glas. Na Facebooku, 

Instagramu in seveda med sosedi, prijatelji, sodelavci. HVALA. 

 

Polepšajmo družinam in otrokom življenje! Prispevajmo, pomagajmo, darujmo! Sredstva na računu 

zbiramo do 15. junija 2019! 

 

EKIPA SK8AJ S SRCEM 

 

Kontakt: www.sk8ajssrcem.si/ 

FB: http://www.facebook.com/sk8ajssrcem 

In: skejtajssrcem, #sk8ajssrcem 

Špela Pavli Perko / 051 603 956 / sk8ajssrcem@gmail.com 

 

POT ŠTAFETE / 20. - 29. maj 2019 / cca 730 km 

P. S. Za podrobnejši opis poti spremljajte našo spletno stran www.sk8ajssrcem.si/! 

 

DAN  ŠTART NASLOV CILJ 

1. PONEDELJEK 20. 5. 2019 KOPER  POSTOJNA 

2. TOREK 21. 5. 2019 POSTOJNA  KOČEVJE 

3. SREDA 22. 5. 2019 KOČEVJE  KOSTANJEVICA 

4. ČETRTEK 23. 5. 2019 KOSTANJEVICA  ROGAŠKA SLATINA 

5. PETEK 24. 5. 2019 ROGAŠKA SLATINA  MARIBOR 

6. SOBOTA 25. 5. 2019 MARIBOR  KAMNIK 

7. NEDELJA 26. 5. 2019 KAMNIK  KRANJSKA GORA 

8. PONEDELJEK 27. 5. 2019 KRANJSKA GORA  BOVEC 

9. TOREK 28. 5. 2019 BOVEC  NOVA GORICA 

10. SREDA 29. 5. 2019 NOVA GORICA  KOPER 
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