
Poletje počasi izgublja svojo moč in novo vrtčevsko in šolsko leto je pred nami - verjamemo, da polno lepih poletnih doživetij.  
V junijskih Iskricah smo vam namignili, da bomo tudi letošnji konec leta ustvarjali. Odločili smo se, da nadaljujemo z uspešno akcijo, ki smo 
jo zasnovali lansko leto, v kateri nam je uspelo obdariti več kot 7.000 otrok in to samo zaradi VAS! 

Z veseljem in velikimi pričakovanji vas vabimo k sodelovanju v dobrodelni ustvarjalni akciji ObdaRajanje 2010. 

Tudi letos bomo skupaj z vami – vzgojitelji, učitelji in otroki vzgojno-varstvenih zavodov po celi Sloveniji - ustvarjali za otroke, ki bodo naj-
lepše družinske dni, med božičnimi in novoletnimi prazniki, morali preživeti v eni izmed zdravstvenih in socialnih ustanov po Sloveniji.

Letos bomo podarjali ustvarjalnost in lepe misli
Tudi v letošnji akciji otrokom brez Vas vzgojiteljev in učiteljev ne bo uspelo, zato Vas nagovarjamo z željo in upanjem, da jih boste tudi letos 
vodili, jih spodbujali ter jim pomagali ustvarjati. Naloga vrtčevskih skupin in šolskih razredov bo ustvarjanje posebnih voščilnic za otro-
ke, ki bodo praznike preživljali stran od doma. Voščilnice boste lahko ustvarili tako, da boste risali, slikali, lepili … poleg tega pa boste nanje 
lahko napisali najlepše pesmice, želje in misli, ki vas bodo navdihnile. S posebnimi voščilnicami, ki jih boste izdelali v vrtcih in osnovnih šolah 
bomo v decembru razveselili otroke v bolnišnicah in drugih zdravstvenih in socialnih ustanovah po Sloveniji.

Draga vzgojiteljica, dragi vzgojitelj, draga učiteljica, dragi učitelj!

Pomembni datumi
30. september 2010 – Rok za prijavo k sodelovanju v akciji 
ObdaRajanje 2010
Do tega datuma nam morate poslati izpolnjeno prijavnico za sode-
lovanje v dobrodelni akciji (priložena je temu dopisu). Pošljite jo:
• po pošti na Ringarajin naslov:  

Danu d.o.o., Ulica Franca Mlakarja 32, 1000 Ljubljana
• po telefaxu na številko: 01 600 35 85 ali na
• e-naslov: obdarajanje@ringaraja.net.

20. oktober 2010 – Paket presenečenja
Do tega datuma boste vsi prijavljeni prejeli paket presenečenja,  
ki ga podarjata Pez in Chupa Chups.

20. november 2010 – Rok za oddajo voščilnic
Do tega datuma morate odposlati paket z vsemi posebnimi voščil-
nicami, ki ste jih izdelali v vaši skupini ali razredu.

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko vse vrtčevske skupine in osnovnošolski razredi 
prve triade iz vrtcev in osnovnih šol po Sloveniji. Poleg otrok iz teh 
skupin in razredov pa lahko v posebni kategoriji sodelujejo vsi vzgo-
jitelji, pomočniki, učitelji, ki so hkrati mentorji sodelujočih skupin. 

Nagrade
Med vsemi sodelujočimi bomo ob koncu akcije izbrali in nagradili:
• 10 najbolj iskrivih vrtčevskih skupin,
• 5 najbolj iskrivih osnovnošolskih razredov in
• 5 najboljših mentorjev.
Vsaka nagrajena skupina oz. razred bo prejela nagradni paket v 
vrednosti 200 EUR.

Informacije
Telefon: 041 648 649 (med 9. in 16. uro)
E-naslov: obdarajanje@ringaraja.net
Letos smo poskrbeli še za dodaten motiv za sodelovanje vzgo-
jiteljev in učiteljev! Informacije in podrobnejša navodila o akciji 
Obdarajanje 2010 bodo vsak mesec v reviji Ringarajine iskrice in 
na spletni strani www.ringaraja.net/obdarajanje.

 

Verjamemo, da ste imeli zanimivo in pestro poletje, ki je vaše srčke napolnilo z veseljem in energijo. Le delček vsega lepega v vas pa bo naredil 
ogromno veselja otrokom v zdravstvenih in socialnih ustanovah, v decembrskih prazničnih dneh. 

Mi se že veselimo vaših izdelkov, pa vi? 

Vaša Ringaraja

P.S.: Tudi tokrat imamo za vas zgodbico!

Priloge:
• Prijavnica k akciji ObdaRajanje 2010
• Zgodbica: Loti se odloči za prijaznost - 1. del 
• Naročilnica na revijo Ringarajine iskrice

Osebni podatki, pridobljeni v akciji ObdaRajanje 2010, ne bodo uporabljeni za noben drug namen, kot za informiranje o akciji. 


