SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI MDPM CELJE

Čez celo leto se naše društvo ukvarja z veliko različnimi zvrstmi pomoči tako
otrokom kot družinam na več področjih. Spopadamo se z revščino družin in
iskanjem različnih vrst pomoči in donatorjev.
Vsako leto je vse več družin z otroki, ki se obrnejo na nas po nasvete
(stiske družin zaradi neplačanih položnic,....). Pomaga jim BREZPLAČNA
PRAVNA POMOČ - BPP, ki jo izvaja naš večletni prostovoljec g. Franc
Hovnik.
Starši se oglasijo do nas za podaljšanje ali sklenitev BOTRSTVA, kjer vsak
otrok prejme od botra vsakomesečno pomoč 30 evrov za nakup oblačil,
obutve, potrebščin, igrač ali knjig,.. Seveda morajo starši shranjevati račune,
zakaj se denar namensko porablja.
Ob koncu leta se imajo otroci možnost prijaviti na brezplačne novoletne
počitnice, ki potekajo v domu v Kranjski Gori. Otroci skupaj z vzgojitelji
uživajo v različnih dejavnostih in delavnicah s svojimi prijatelji in sovrstniki,
skupaj preživijo čaroben prehod starega leta v novo leto – letos je to potekalo
od 29.1.2018 do 2.1.2019.
V času zimskih počitnic smo jim omogočili brezplačne smučarske zimske
počitnice v Kranjski Gori, kjer so se skupaj z vzgojitelji in učitelji smučanja
naučili smučanja, delali snežene može, se kepali in igrali na snegu. Imeli so
ogromno delavnic na različne teme zimskega ustvarjanja. V primeru slabega
vremena jim je bilo omogočeno tudi kopanje v bližnjem bazenu. Obe
zimovanji omogoča ZPM Ljubljana Moste-Polje.
Zaradi stiske desetih družin z večjim številom otrok smo z ZPMS poskrbeli v
času praznikov za brezplačne prehrambene pakete podjetja Eurospin, za
kar so bile družine zelo hvaležne.
Drugim desetim družinam, ki so prav tako bile potrebne pomoči, smo preko
naših rednih donatorjev Rotary cluba Barbara Celjska Celje pomagali s
prehranskimi darilnimi boni v znesku 300 evrov za trgovine Tuš.
S plačilom dveh obrokov šolnine za srednjo šolo so pomagali tudi našemu
dijaku, za kar je izredno hvaležen.
Preko TV Slovenija1 so v mesecu decembru 2018 z različnimi donatorji in
pevci ter koncertom zbirali denarna sredstva za naše družine, potrebne
pomoči.
Za otroke prirejamo različne brezplačne delavnice z različno tematiko(
odvisno od letnega časa, praznikov in počitnic).
Od ZPM Ljubljana Moste-Polje smo prejeli kino karte za obiske v kinu
Cineplexx in brezplačne gledališke karte za dve mladinski gledališki

predstavi - letos sta to bili Maček Muri in Kosovirja na leteči žlici, vse preko
projekta Čarobna zima.
Preko ZPMS-ja smo izvedli akcijo ALPINA – podari svoj par, kjer smo
družinam omogočili tako novo kot skoraj nenošeno obutev za otroke in
odrasle. Zaradi prepoznavnosti in naših donatorjev večkrat prejmemo tudi
rabljena otroška oblačila, ki jih podarimo otrokom, ki jih potrebujejo.
Za nekaj naših otrok smo poskrbeli, da so prejeli preko donatorja Loccitane
brezplačna dioptrijska očala, starši so morali predložiti samo predračun za
očala ter prošnjo.
ZPMS – komisija za socialna in humanitarna vprašanja je poskrbela za
plačilo dolgov zapadlih položnic ali drugih vrst pomoči nekaterim
družinam
V poletnem času organiziramo za otroke stare od 6 do 19 let zdravstvena
letovanja (lani 91 otrok) in letovanje preko Pomežika in Fiha (43 otrok) vsa letovanja so brezplačna. Za njih skrbno skrbijo naši vzgojitelji, otrokom
ni nikoli dolgčas.
Za en dan smo preko ZPM Vič peljali 100 otrok brezplačno na morje ,
kjer so prejeli tako malico kot kosilo, se najedli okusnega sladoleda, se
popeljali z ladjico s steklenim dnom, si ogledali veliko vrst različnih rib in se
kopali.
Seveda se med najdaljšimi počitnicami približuje tudi šola in vstop v nov
razred, kar starše dodatno obremeni , zato se vsako leto obrnejo na nas s
prošnjami po pomoči glede nakupa delovnih zvezkov in ostalih šolskih
potrebščin. Že več let sodelujemo z ZPMS preko akcije Poštar Pavli.
Donator Vivapen je otroke razveselil s svojimi šolskimi izdelki ,kot so
flomastri, nalivna peresa, bombice ,....
Letos se je na nas obrnila nova donatorka gospa Jožica Arnšek, ki je
desetim otrokom omogočila in nakupila vse potrebno za v šolo – vseh deset
otrok je dobilo čisto nove šolske torbe in to z vsemi potrebnimi šolskimi
potrebščinami. Otroci in starši so bili neizmerno hvaležni.
Teozofsko društvo je omogočilo dvema otrokom brezplačno letovanje na
morju.
Letos smo sodelovali že četrto leto v projektu Trije zimski botri, kjer smo
zbirali risbice in želje naših otrok, kaj bi si želeli za Božička ali dedka Mraza.
Tako je bilo tudi letos obdarovano čez 200 otrok.
Letos smo se prvič pogovarjali tudi z novim donatorjem Sendvičarno, da bi
v decembrskem času zbirali nove igrače ter šolske copate za otroke, od
vsakega njihovega prodanega artikla pa bi našemu društvu MDPM na TRR
društva donirali 0,10 € na artikel . S tem bi otrokom polepšali čas zimovanj
in letovanj.

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo in se vnaprej priporočamo na
sodelovanje z vami.

