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Spoštovani Lionsi v klubih 1. in 2. cone 1. regije,
spoštovani vsi slovenski Lionsi!

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Zopet zelo zahtevne COVID-19
omejitve nadalje onemogočajo aktivnejše udejstvovanje in izvajanje akcij v tem letu ter nudenje
ustrezne pomoči vsem ciljnim skupinam. Posledično nekateri klubi ne morete realizirati svojih
tradicionalnih ali načrtovanih aktivnosti, kar čutijo predvsem tisti, ki so jim bile te pomoči namenjene.

Eden od globalnih ciljev lionizma je nudenje pomoči in zapolnjevanje potreb otrokom z rakom in
prizadetim družinam.

Med našimi klubi v 1. in 2. coni poteka več akcij, ki naslavljajo naveden globalni cilj rak pri otrocih,
med drugim LK Ljubljana Forum z aktivnim sodelovanjem z Ustanovo za pomoč otrokom z rakom1

in LK Ljubljana Omnia preko sklada Uresničujmo želje2, ki dlje časa bolnim otrokom že več kot 15 let
daje nov zagon, upanje, moč in veselje preko uresničevanja njihovih želja. Imamo tudi uspešne
aktivnosti širše v distriktu, med drugim izvedena akcija LK Kranj pri teku ultramaratonke za pomoč
vsem otrokom z rakom. To so odmevnejše aktivnosti, ki nas združujejo v skupni pomoči v globalnem
cilju rak pri otrocih. Seveda so tu tudi drugi klubi in posamezniki, ki preko posameznih akcij ali pa
individualno prispevajo k uresničevanju našega poslanstva.

Oba predsednika želiva s to skupno akcijo obeh con združiti energijo in moč vseh Lionsov ter izpeljati
skupni medconski projekt “Junaki 3. nadstropja3”. Projekt pomoči “Junakom 3. nadstropja” je idejna
zasnova predsednice LK Ljubljana Viva Anje Strojin Štampar in oba predsednika sva z veseljem
pristopila k realizaciji.

Ugotavljava, da je sodelovanje med klubi v 1. in 2. coni okrnjeno, pri realizacijah pa so te zgolj
omejene na posamezne akcije, zato želiva pozvati klube vse klube k sodelovanju. Vsi klubi delujemo
z enakimi cilji, vsi klubi smo zavezani k enakemu poslanstvu. Stopimo skupaj!

3 https://junaki3nadstropja.si/
2 http://www.uresnicujmo-zelje.si/O-projektu
1 http://ustanova-otrok-rak.si/
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Z letošnjim projektom “Junaki 3. nadstropja” zbiramo skupno 5.500 EUR, od česar so Junaki skupaj s
pedagoškimi delavci opredelili sledeče mejnike:

- ustvarjalni in potrošni material 1.000 EUR;
- družabne igre 1.000 EUR;
- didaktični material za pomoč pri izobraževanju 300 EUR;
- tablični računalnik in zunanji disk 700 EUR;
- izvedba novoletnih dogodkov 2.500 EUR;

=========
SKUPNO 5.500 EUR.

Klubi ste pozvani, da koordinatorko projekta Anjo Strojin Štampar (kontakt: anja.strojin@siol.net) do
24. 11. 2021 neposredno kontaktirate in ji sporočite vašo pripravljenost k sodelovanju. Vsi klubi boste
na tej osnovi sklenili neposredno donatorsko pogodbo z društvom junakov, kar bo omogočilo točno
opredelitev donacijo, obseg in namen. Poleg finančnih se lahko zbirajo tudi materialne donacije. Anja
vam bo na zahtevo poslala možnosti in predloge, vse oblike donacij pa bomo na koncu upoštevali v
skupnem obsegu pomoči v tej plemeniti akciji.

Ker verjameva, da bo zainteresiranost klubov ter posameznikov večja, tudi izven obeh con,
nadgrajujemo letošnji cilj na način, da se presežek zbranih donacij usmerja neposredno v sklad
Uresničujmo želje, kamor nakazujejo pomoč tudi posamezniki. LK Ljubljana Omnia se zavezuje v
okviru meril delovanja sklada vsa prejeta sredstva koristiti za pomoč otrokom z rakom v letu 2022 na
celotnem območju Republike Slovenije, ter tako pomagati tistim, ki so prikrajšani in jim bo ta pomoč
približala veselje.

Navodila za neposredne donacije so navedene na dnu tega poziva.

Spoštovani klubi, upravni odbori klubov, Lionsi,
tako klubov v 1. kot tudi 2. coni 1. regije,
ter drugi klubi in Lionsi v distriktu 129,

podprite letošnjo akcijo “Junaki 3. nadstropja!”

Stopimo skupaj, in pomagajmo,

“pomagajmo iz srca!”

Ljubljana, 12. 11. 2021

Aleš Polajnko, l.r. Gregor Karlovšek l.r.
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Presežki sredstev in individualne donacije se zbirajo neposredno na skladu Uresničujmo želje:
HUMANITARNO DRUŠTVO LIONS KLUB LJUBLJANA OMNIA
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0203 3025 5120 867
namen: “VSI JUNAKI”

LK Ljubljana Forum organizira vsakoletno prodajo koledarjev ustanovnega člana, akademskega
slikarja Janeza Kovačiča. Zbrana sredstva z nakupom koledarja se namenjajo otrokom obolelim z
rakom. Cena koledarja je 15 EUR. Naročila sprejemajo na naslov novak.natasa@t-2.si.
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