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KARATE KLUB VELEN JE BO POMAGAL Z ZBIRANJEM PRISPEVKOV ZA OGROŽENE V
POPLAVAH NA OBMOČJU HRVAŠKE , BIH IN SRBIJE

V nedeljo je bil sklican sestanek IO KK Velenje, na katerem smo se dogovorili o pomoči mestom v Srbiji
ter Bosni in Hercegovini, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave.
Karate klub Velenje bo prispevke, ki jih bomo zbrali v ponedeljek, 19. 5. 2014 oddal Mestni občini
Velenje, ki prijateljsko sodeluje z več lokalnimi skupnostmi na območju bivše Jugoslavije, med katerimi
so tudi Valjevo, Vrnjačka Banja (Srbija), Prijedor in Lukavac (BiH).
Ostale kasneje zbrane prispevke bomo oddali v zbirna mesta RK Velenje ali zbirno mesto v Trebuši.
Glede na to, da nas družijo močne vezi v karateju z ljudmi v državah bivše Jugoslavije, kjer so doma
celo nekateri naši tekmovalci in trenerji, ter tekmeci, smo mnenja, da je prav in nujno potrebno, da se
te akcije udeležimo tudi mi in pomagamo kolikor je v naših močeh.
Pomoč bomo izvedli z zbiranjem življenjskih potrebščin, kot so moka, sladkor, sol, pitna voda,
testenine, hrana za otroke (Aptimil, kašice,…) in podobno. Prosimo tudi za oblačila, vzglavnike, odeje,
posteljnino, igrače in vse, kar bi ljudem v stiski prišlo prav. Vse skupaj bomo dostavili na zgoraj
omenjena mesta.
Vsi tisti, ki bi želeli pomag ati, nas lahko kontaktirate na tel efonsk e številk e
031 829 252 in 051 327 785 ali pripeljete svoje pris pevke

v klubski Do (CVIU Velenje)
vsak dan od ponedeljka, 19. 5. 2014 do četrtka 22. 5. 2014 od 16. do 19. ure .
Znova vas pozivamo, da dokažemo, da znamo tudi v Karate klubu Velenje strniti moči in skupaj
pomagati ljudem v stiski. Naj bo to naša skupna (ena izmed mnogih) akcija, ki bo pokazala oziroma
dokazala, da smo kot klub vedno pripravljeni pomagati in da nam dobrodelnost ni tuja. S to akcijo pa
krepimo tudi zdravo razmišljanje in pozitivno energijo med mladimi. Zato POMAGAJMO!
Zdaj pa… Pobrskajte po svojih omarah in igračah, ter prehrambnih izdelkih in jih dostavite v klubske
prostore (CVIU, Kidričeva cesta 19, 3320 Velenje).
Hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati!
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