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Vsi se veselimo po itnic, še najbolj pa otroci. Strokovnjaki ugotavljajo, da so prav po itnice za otroke najbolj
ustvarjalen as, zlasti e imajo možnosti, da v njih razvijajo svoje talente, po nejo to, kar jih zanima in veseli. Žal pa
vsem otrokom njihove družine ne morejo zagotoviti pogojev za sproš ujo e, zdrave in prijetne po itniške dni. Prav

tem otrokom bi radi z brezpla nim letovanjem omogo ili nepozabne po itni v družbi vrstnikov.

č č
č č č

č č č
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Cena 10-dnevnega letovanja za enega otroka v naših počitniških domovih je 290 EUR. V tej ceni je vštetih 10 polnih
penzionov s 5 obroki hrane, organizacija in vodenje počitniških dejavnosti, zdravstvena oskrba, nezgodno
zavarovanje, učenje plavanja, prosto-časne ustvarjalne dejavnosti, športni programi ter zabavne prireditve.

V upanju, da boste našo pobudo sprejeli z naklonjenostjo in s svojim prispevkom omogočili brezplačno letovanje
otrokom, ki bi bili brez vaše pomoči prikrajšani za čudovite počitniške dni, vas iskreno pozdravljamo in se vam

zahvaljujemo.

Predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije
Mag. Franc Hočevar

Tudi letos bi radi z Vašo pomočjo omogočili čim večjemu številu otrok,
da z radostjo pomežiknejo soncu!

Miklošičeva 16, Ljubljana
tel.: 01/ 2396 720
fax.: 01/ 2396 722,
e-pošta: info@zpms.si,
www.zpms.si
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Nekaterim otrokom ni dano videti 
modrine morja in svobode belega galeba.

Zaradi omejenih sredstev bi počitnice preživeli doma, prepuščeni 
sami sebi in ulici. Poskrbimo, da bi bilo takih otrok čim manj!

www.zpms.si

Humanitarna akcija »Pomežik soncu« teče v partnerstvu s farmacevtsko družbo Lek 
letos že 12. leto. Doslej smo zbrali več kot 1,3 milijona EUR, na brezplačno 

letovanje pa je odšlo blizu 8.000 otrok.

Po svojih močeh prispevajte za njihovo letovanje!

Prispevke lahko nakažete po položnici na vseh poštnih in bančnih okencih. 
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