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Spoštovani starši in učenci.
»GivingTuesday« je bil ustvarjen leta 2012 kot preprosta ideja: dan, ki ljudi spodbuja k dobremu. V
zadnjih sedmih letih je preraslo v globalno gibanje, ki navdihuje stotine milijonov ljudi, da dajo,
sodelujejo in praznujejo radodarnost. Tudi naša šola je pristopila k projektu. Izvedli smo že dve
akciji. Tretja je namenjena praznovanju svetovnega dneva darovanja #GivingTuesday, ki ga vsakič
praznujemo prvi torek po zahvalnem dnevu. Nevladne organizacije, družine, podjetja, ustanove,
posamezniki in vsi, ki želimo pomagati, sodelujemo z enim samim namenom: spodbujati
dobrodelnost.
Ne glede na to, ali gre za nasmeh nekoga, pomoč sosedu ali neznancu, pojavljanje na nekem
vprašanju ali ljudi, do katerih nam je mar, ali dajanje nekaj, kar imamo tistim, ki potrebujejo našo
pomoč, vsako dejanje velikodušnosti šteje in vsakdo ima kaj dati.
Tretja mesečna dejavnost projekta Dobrodelni torek bo potekala od torka, 1. 12. 2020 do
vključno srede, 2. 12. 2020. Organizirali bomo zbiranje hrane.
Vabimo vas, da se pridružite humanitarni akciji. Akcijo organiziramo z namenom pomoči družinam,
ki so v stiski. Prosimo, da učenci glede na zmožnosti staršev v šolo prinesejo originalno zapakirano
hrano z daljšim rokom trajanja (moka, mleko, riž, testenine, kava, čokolešnik, nutela, marmelada,
med, konzerve …). Bliža se novoletni čas … veliko otrok bi bilo veselih tudi kakšne čokolade in drugih
sladkarij, saj si jih družine težko privoščijo.
Zaradi covid razmer in ukrepov bomo zbiranje izvedli na ploščadi pred šolo, kamor dostopate z
avtom (zapornica bo odprta) in paket oddate učitelju. Vozila prosim ne parkirajte, oddajte paket in
zapustite prostor (zaradi prepovedi zbiranja).
Starši hrano (obvezno v vrečki/škatli) oddate pred glavni vhod šole v torek, 1. 12. 2020 od 10.
do 13. ure oz. sredo, 2. 12. 2020 od 15.00 do 17.00.
Potrebno je spoštovati ukrep prepovedi združevanja.
Za vaše sodelovanje in podporo akciji se vam iskreno zahvaljujemo!
V kolikor potrebuje pomoč tudi vaša družina, pokličite v šolsko svetovalno službo oz. sporočite
preko e-maila sasa.pesrl@guest.arnes.si do torka, 2. 12. 2020. Z veseljem vam bomo pripravili
paket. Ostalo hrano bomo oddali Rdečemu križu Kranj.
Hvala za vašo podporo!
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