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Postanite donator - pomagajte,
da bo otroke tudi letos obiskal
naš dobri, stari dedek Mraz.

Mojčina novoletna
obdaritev 5000
dolenjskih otrok v
Mestni občini Novo
mesto in občinah
Mirna Peč, Šentjernej,
Šmarješke Toplice,
Straža, Škocjan in
Žužemberk.
Letos bomo med 5. in 23.
decembrom obdarili vse
otroke s stalnim
bivališčem v eni od
sedmih dolenjskih občin,
rojene med 1.1.2014 in
31.12.2019.

Letošnje dedkovo darilo bo
v znamenju iger.
Ne pustimo otrokom vzeti zimske pravljice!
Prižgimo jim iskrice sreče in veselja. Vsaj za trenutek jim
preženimo tesnobo temačne izolacije in strah pred grozečim
virusom. Poskrbimo, da bo še prav posebej letos, naše otroke
obiskal in obdaril dedek Mraz in jim na obrazke, namesto
mask, narisal nasmeh in radost v očeh.
V skladu s predpisi NIJZ bomo v sodelovanju z občinami
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Žužemberk,
Straža in Šmarješke Toplice organizirali obdaritev otrok
z obiskom dedka Mraza. Prireditve bodo organizirane v
času od 5. do 23.decembra, obdariti pa želimo vse
otroke, rojene v letih 2014 do 2019.

Kdo se ne spominja rdečih ličk in vznemirjenosti ob
pravljičnem prihodu dedka Mraza! Vse od leta 1955 prihaja
čez dolenjske gričke in v otroška srčeca trosi čar zimskih
skrivnosti .
Vsako leto obišče preko pet tisoč otrok in jim za vse življenje
vtisne občutek topline in sreče. Jo še čutite?
Koliko generacij, koliko lepih doživetij, upanja, veselja smo v
vseh teh letih v organizaciji Društva prijateljev mladine
Mojca natrosili v naša srca! Naj bo tako tudi letos. Pomagajte
nam s svojimi prispevki, da zlohotni virus otrokom ne bo
vzel čarobnosti otroških želja in pričakovanj!

Če prireditev ne bo dovoljena, bodo prireditve
organizirane na več lokacijah v manjših skupinah
oziroma bo darilo skupaj s posnetkom pozdrava dedka
Mraza posredovano otrokom na dom.
Prispevajte po svojih močeh za darila in obisk dedka Mraza in dobrih mož vsem otrokom na našem območju. Donacijo lahko
(pravne osebe) ob zaključnem računu uveljavljate kot davčno olajšavo. Vsem donatorjem se bomo za donacijo javno zahvalili
preko objave na spletni strani, FB in IG društva.
Donacijo nakažite na račun DPM Mojca Novo mesto; TRR: SI56 0297 0001 8202 409; SKLIC: SI 00 2020-20; NAMEN
NAKAZILA: Donacija Veseli december 2020.

V stripovske
oblačke napiši,
o čem bi se
lahko
pogovarjali.

Jaz sem
opazil že
tri nove
razlike!

Najdi 10 razlik!
Prostor, kjer si
opazil/-la razliko,
označi s krogcem.
Poglej, kako smo
razliko - levo
spodaj, označili mi.

