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Sportsko društvo Olimpiki,
Nataša Olimpiki, predsednica humanitarne organizacije
Predmet: Podrška međunarodnom humanitarnom projektu Sportskog društva Olimpiki
Današnji, sve brži, globalizovan, višeslojno različit svet je između ostalog unapred određen
druđtvenim razlikama. One su posebno bolne kada se odražavaju u jednoj od najranjivijih grupa
– među decom. Te razlike i nevolje vrlo često ostaju skrivene iza zatvorenih zidova. Ne samo da
je za mnogu decu bezbrižno detinjstvo nepoznanica, već je još više zabrinjavajuće to da im
materijalni, socijalni i drugi nedostaci mogu otežati ili onemogućiti njihov razvoj.
Slovenske i Slovenci, pojedinci, ali i povezani u različite dobrotvorne organizacije, smo
prepoznati po svom humanitarnom osećaju za druge, a uprkos mnogim uspešnim akcijama,
potrebe za njima i dalje postoje. U zadnjih nekoliko meseci ih je, kako u Sloveniji, tako i u
inostranstvu, dodatno pojačala virusna epidemija i pojedince još dodatno gurnula na marginu
društvenog života.
U takvim trenucima su upravo još značajnija društva, kao što je Sportsko društvo Olimpiki, koje
kako se predstavlja – sa vrednostima solidarnosti, povezivanja, iskrenosti, poštovanja,
jednakopravnosti razvija i utvrđuje humanitarno poslanstvo i sa humanitarnim akcijama združuje
dobre ljude za dobrobit dece.
Humanitarni projekti ne mogu nadomestiti brigu države , ali je ipak njihov doprinos neprocenjv,
jer uglavnom seže preko formalne pomoći. Dobročinstvo kao takvo je samo po sebi jedna od
najvećih vrednosti – raditi dobro, pokloniti svoje vreme, svoju pažnju, stremiti dobremu za
drugoga. Zato i podržavam plemenito humanitarno poslanstvo i posebno jednoj od najranjivijih
društvenih grupa, deci u nevolji, što si je Sportsko društvo Olimpiki i zadalo kao zadatak u svojoj
viziji.

Lep pozdrav i srećno!
Igor Zorčič
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Спортско друштво Олимпики,
Наташа Олимпики, председница хуманитарне организације
Предмет: Подршка међународном хуманитарном пројекту Спортског друштва
Олимпики
Данашњи, све бржи, глобализован, вишеслојно различит свет је између осталог унапред
одређен друђтвеним разликама. Оне су посебно болне када се одражавају у једној од
најрањивијих група – међу децом. Те разлике и невоље врло често остају скривене иза
затворених зидова. Не само да је за многу децу безбрижно детињство непознаница, већ је
још више забрињавајуће то да им материјални, социјални и други недостаци могу отежати
или онемогућити њихов развој.
Словенске и Словенци, појединци, али и повезани у различите добротворне организације,
смо препознати по свом хуманитарном осећају за друге, а упркос многим успешним
акцијама, потребе за њима и даље постоје. У задњих неколико месеци их је, како у
Словенији, тако и у иностранству, додатно појачала вирусна епидемија и појединце још
додатно гурнула на маргину друштвеног живота.
У таквим тренуцима су управо још значајнија друштва, као што је Спортско друштво
Олимпики, које како се представља – са вредностима солидарности, повезивања,
искрености, поштовања, једнакоправности развија и утврђује хуманитарно посланство и
са хуманитарним акцијама здружује добре људе за добробит деце.
Хуманитарни пројекти не могу надоместити бригу државе, али је ипак њихов допринос
непроцењв, јер углавном сеже преко формалне помоћи. Доброчинство као такво је само по
себи једна од највећих вредности – радити добро, поклонити своје време, своју пажњу,
стремити добрему за другога. Зато и подржавам племенито хуманитарно посланство и

посебно једној од најрањивијих друштвених група, деци у невољи, што си је Спортско
друштво Олимпики и задало као задатак у својој визији.
Леп поздрав и срећно!
Igor Zorčič

