Dobrodelni projekt: Misija človek – 'z Goričkega v Piran
Pozdravljeni!
Širiti človeško toplino, nasmeh in upanje, se zdi v naših časih kar nemogoče. V navalu
vseh slabih novic, je skrajni čas, da začnemo to spreminjati na bolje – na lepše, bolj
nasmejano in upanja polno.
In zdaj je čas, da vse te negativne novice skupaj spremenimo na boljše. Dobrodelni
projekt: Misija človek bo potekal že 5. leto zapored, na kar smo izjemno ponosni in
veseli, saj to pomeni, da se že pet let s skupnimi močmi trudimo spreminjati svet na
bolje. Naj povemo, da nam je v petih letih delovanja skupaj uspelo zbrati za preko 60.
tisoč evrov potrošnega materiala, ki smo ga v celoti darovali varnim hišam, zavetiščem
in kriznim centrom v Sloveniji.
Ker smo opazili, da je solidarnost ljudi zaradi hitrega tempa življenja upadla, smo se
odločili in izvedli že preko 25 delavnic in dogodkov, na katerih smo krajšali čas
varovancem v domovih za starejše, izvajali delavnice na temo medvrstniškega nasilja
in še številne druge.
In nič drugače ne bo niti letos. Od novembra 2021 do septembra 2022, bomo v
sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom, Evropsko solidarnostno enoto in
Gimnazijo Celje – Center, aktivno izvajali naš projekt, kot vsa leta poprej. In tudi letos
upamo, da z vašo pomočjo.
Letošnja novost je, da se bomo med 15. in 17. decembrom mladi podali na prav
posebno misijo. Prepotovali bomo celotno Slovenijo, v upanju, da k sodelovanju v
projektu povabimo čim več ljudi.
Z dobrodelnimi akcijami, v katerih bomo zbirali material za otroke iz kriznega centra
Palčica in Male hiše ter materinskega doma, za brezdomce in živali, in dogodki (delitev
»majhčilnic« po Celju, druženje s starejšimi občani, delavnice za otroke in ranljive
skupine, kot so brezposelni …) želimo krepiti medsebojno solidarnost in širiti človeško
toplino.
Navkljub našim prizadevanjem pa tudi letos ne bo šlo brez pomoči širše javnosti. Ljudje
smo skupaj močnejši.

Aktivnosti (med 8.11. – 17. decembrom 2021):
✓ Zbiranje potrošnega materiala za Malo Hišo na Pilštajnu (zbiranje hrane z
daljšim rokom trajanja).
✓ Zbiranje potrošnega materiala za Materinski dom in za zavetišče za brezdomce
Celje (higienske potrebščine, potrebščine za ustvarjanje, prigrizki).
✓ Zbiranje potrošnega materiala za Palčico v Grosuplju (plenice, mleko v prahu, higienske potrebščine – za novorojenčke, potrebščine za ustvarjanje, prigrizki,
vse za čiščenje, otroška hrana).
✓ Zbiranje potrošnega materiala za Junake 3. nadstropja, Anino zvezdico in
program CONA – Centra za socialno delo Ljubljana.
✓ Zbiranje hrane za živali (pasja in mačja hrana, posode za hrano in vodo,
rabljene odeje in brisače).
Podarjene stvari, ki naj bodo nove ali v originalni embalaži in v roku uporabe lahko tudi
pošljete na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje s
pripisom #misijačlovek, kar je tudi slogan akcije. Imamo pa tudi organizirane zbiralne
točke po različnih vrtcih in šolah, le te, pa lahko vidite na Facebook strani, ali nam
pišete na g-mail (naslov dodan spodaj).
Naprošamo vas, da ne prinašate kakršnihkoli igrač (plišastih, družabne igre, lego
gradniki ipd.), ter oblačil oz. tekstila (šolske torbe ipd.), saj tega ne zbiramo – razen za
živali, kar je tudi spodaj zapisano. Verjamemo, da te stvari prinašate z dobrimi
nameni, vendar nastane problem, ko je tega preveč in pa pričenja zmanjkovati hrane
in drugih reči, ki pa jih v varnih hišah trenutno bolj potrebujejo.
Seznam potrebščin, ki so več kot dobrodošle:
hrana (z daljšim rokom
trajanja)
testenine, kosmiči,
vložena zelenjava,
paštete, moka, olje, riž,
mleko, konzervirane jedi –
tuna, omake za testenine,
juhe v vrečki, namazi,
otroška hrana, mleko v
prahu (za dojenčke) …
prigrizki (z daljšim rokom
trajanja)
čips, čokolada, bomboni,
suho sadje, oreščki,
nutella, čokolino, keksi,
marmelada, med …

higienske potrebščine (z
daljšim rokom trajanja)
zobne ščetke in paste,
milo za telo, šampon – za
otroke in odrasle,
negovalne kreme, plenice,
otroški puder (baby
puder), vse za dojenčke in
novorojenčke …

potrebščine za
ustvarjanje
zvezki, barvice, flomastri,
risalni papir, tempere
barve, vodenke, svinčniki,
radirke, glina, plastelin,
čopiči, škarje, lepilo,
voščenke, šestilo, ravnila
…

hrana in potrebščine za
živali
pasja in mačja hrana,
posode za hrano in vodo,
rabljene odeje in brisače
…

vse za čiščenje
čistila, pralna sredstva –
mehčalec, pralni prašek,
detergent za pomivanje
posode …

Za lažje spremljanje akcije, vsa dodatna obvestila, utrinke iz zbiralnega centra in še
mnogo več, pa nas lahko spremljate na socialnih omrežjih:

Skupaj z vsemi prostovoljci se veselimo, da bomo z vašo pomočjo zopet soustvarjali
leto, v katerega verjamemo, da bo boljše. Z malo volje in čarovnije je mogoče vse.
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