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8000 Novo mesto

Datum: 11. 12. 2018

PROŠNJA ZA DONACIJO
Spoštovani,
Kulturno društvo Dvor že vrsto let prireja božično - novoletni koncert, da polepša praznično dogajanje
v Suhi krajini. Tudi letos bomo sledili tej praksi, vendar naš namen je tokrat drugačen.
Pred kratkim je kruta usoda zarezala v dve družini v naši neposredni bližini in mladoletnim otrokom
vzela enega izmed staršev in jim že sicer skromne razmere še poslabšala.
Glede na to smo se v sodelovanju z Območnim združenjem RK Novo mesto odločili, da bo naš letošnji
božično – novoletni koncert, ki ga bomo pripravili 28. decembra 2018, ob 18. uri v telovadnici
podružnične Osnovne šole Dvor, DOBRODELEN.
Sredstva bomo zbirali s prostovoljnimi prispevki na dan prireditve, v akcijo pa želimo vključiti vse, ki
lahko nekaj sredstev prispevate za družini, ki živita skupaj z nami, pa jih morda niti ne opazimo. Naj
bodo letošnji prazniki malenkost drugačni, namesto nepotrebnega blišča prižgimo lučko upanja v naših
dveh družinah.
Vabimo vas, da se pridružite naši akciji in skupaj štirim otrokom polepšajmo praznične dni, predvsem
pa jim pokažimo, da tudi za njih obstaja pot v svetlo prihodnost.
Prosimo vas, da svoj prispevek nakažete na:

NASLOV: RKS - OZ Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 54a
8000 Novo mesto
TRR: 0297 00259477 202, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Dobrodelni namen
(CHAR – dobrodelno plačilo)
REFERENCA: SI 00 903065
Vsa zbrana sredstva bodo porabljena izključno namensko za nakup življenjskih dobrin, ki jih otroci
nujno potrebujejo.

Za vaš dar se vam zahvaljujemo v imenu organizatorjev in obeh družin ter vas vabimo, da se udeležite
našega božično –novoletnega koncerta s pestrim programom.
Želimo vam miren zaključek leta in uspešno leto 2019.
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