NASMEH NA OBRAZ
humanitarno društvo

KDO SMO

VIZIJA

Humanitarno društvo »NASMEH NA
OBRAZ« je novo ustanovljena
prostovoljna, nepridobitna, nevladna
in nestrankarska organizacija, katere
poglavitno poslanstvo je, da čim več
novorojenčkom že na samem začetku
njihove življenjske poti nariše
NASMEH NA OBRAZ.

1. Z zbranim denarjem želimo vsako
leto osrečiti čim več novorojenčkov, in
sicer želimo najkasneje v treh letih s
paketi obdariti vse novorojene otroke v
Sloveniji.
2. V pakete za novorojenčke želimo
vključiti čim bolj uporabna in
praktična darila, saj se zavedamo, da
so otroci in njihovi starši v dosedanjih
tovrstnih paketih dobili večinoma le
reklamni material.
3. Konec vsakega leta želimo v
času praznikov obdarili čim več otrok z
majhnimi pozornostmi. Naš poglavitni
cilj je, da poskrbimo za dobrobit in
nasmeh na obrazu novorojenčkov, ki
šele vstopajo v življenje, a jih ne želimo
zasuti z neuporabnimi stvarmi. Upamo,
da se nam z donacijami pridruži čim
več podjetij, organizacij in
posameznikov, ki nam bodo pomagali,
da uresničimo naše cilje in otrokom
priskrbimo in podarimo uporabna in
osmišljena darila.

POSLANSTVO
Poglavitni cilj, ki ga z delovanjem
društva želimo doseči, je narisati
NASMEH NA OBRAZ vsem
novorojenčkom z majhnimi, a
uporabnimi in praktičnimi paketi.
Društvo želi pomagati in osrečiti
čim več novorojenčkov in otrok in si
prizadeva za dobrobit naših
najmlajših članov družbe.

KAKO LAHKO POMAGATE
1. PODJETJA: enkratna letna donacija v
višini 24 evrov. V zameno za donacijo bo za
promocijo sodelujočih podjetij na naši
spletni strani objavljen vaš logotip.
2. POSAMEZNIKI: Podporni člani društva so
lahko tudi fizične osebe. Letna donacija za
fizične osebe znaša 5 evrov.
3. Z več donacijami bomo lahko poskrbeli
za več nasmehov na obrazih naših
najmlajših, zato so zelo dobrodošle tudi vse
ostale donacije, ki nam jih bo pripravljen
nameniti kdorkoli in kadarkoli.

KONTAKT
POKLIČITE NAS ALI NAM PIŠITE VESELI VAS BOMO!
NASLOV: Mladinska 4a, 2367 Vuzenica
TRR: SI56 0317 5100 0528 339 (SKB)
E-NASLOV:
drustvo.nasmehnaobraz@gmail.com
TELEFON: +386 31 529 976

