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Zadeva: Projekt »Otroci za otroke« 

Spoštovani starši, skrbniki, 

v dobrodelnem društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škatki so pripravili nov projekt, 

ki so ga poimenovali »Otroci za otroke«. V okviru projekta bodo v vrtcih in šolah v mesecu 

oktobru in novembru zbirali sredstva ali srebrne kovančke upanja za Urbanovo življenje.  

Urban je trileten deček, ki je bil rojen z redko gensko okvaro CTNNB1, zaradi katere ne 

more hoditi ali govoriti. V Avstraliji zanj pripravljajo posebno gensko terapijo, ki bi mu to 

lahko omogočila. Genska terapija pa je žal zelo draga, društvo Palčica pomagalčica in 

dobrodelni škrati je nekaj denarja že zbralo, nekaj pa ga še potrebuje. Zato prosi za našo 

pomoč in upa, da bo Slovenija ponovno stopila skupaj, kot je to storila za malega Krisa.  

Projektu so se pridružile številne osnovne šole, pridružila pa se mu bo tudi naša osnovna 

šola Vojke Šmuc Izola. Starši in skrbniki lahko pomagate tako, da Društvu Palčica 

Pomagalčica in dobrodelni škatki namenite prostovoljni prispevek, s katerim boste 

pripomogli k  zagotavljanju prijaznejšega življenja za Urbana in druge hudo bolne otroke. 

Prostovljne prispevke lahko nakažete neposredno na transakcijski račun društva: 

Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki 

TRR: SI56 0400 1004 7069 045 

Glem 26, 6273 Marezige 

Učenci pa v projektu lahko sodelujejo tudi z likovnimi, literarnimi ali glasbenimi prispevki, 

ki jih bomo naslovili na društvo in z njimi otrokom potrebnim pomoči polepšali dan. 

Ob koncu projekta bo med sodelujočimi vrtci in šolami potoval plamen iskrene 

dobrodelnosti v obliki športnega rekvizita, podpisanega s strani naših izjemnih znanih 

športnikov. 

»Vsak kovanček je dragocen kamenček na poti do njihove ozdravitve, do njihovih zdravih 

nasmehov in do iskric sreče v njihovih očeh.« Palčica pomagalčica, Larisa Štoka 

Za izkazano pomoč se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. 
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