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Poštovani, 

Na Ministarstvu za zdravlje smo svesni neprocenjivog značaja rada neprofitnih organizacija i 

njihove pomoći različitim ranjivim grupama. Rad humanitarnih organizacija je posebno važno u 

nesigurnom vremenu, kada je SARS-CoV-2 prisutan u društvu, pa humanitarna društva imajo 

posebno poslantstvo.  

Briga za drugog čoveka je jedno od osnovnih načina funkcionisanja društva, pre svega briga za 

ranjive grupe, među kojima su naši najmlađi. Mnogi među njima nemaju i ne dožive bezbrižno 

detinjstvo, dodatno im socialni i materijalni nedostaci stvaraju nedaće i nevolje, što je u vremenu 

prisutnosti SARS-CoV-2 još izraženije. Humanitarne organizacije, kao što je Sportsko društvo 

Olimpiki, su važne, jer njihove pomoć seže preko institucionalne pomoći države i nudi 

mogućnosti ranjivim grupama dece i time za njih i za nas bolju budućnost. 

Sa ovim pismom izražavam podršku Sportskom društvu Olimpiki, neprofitnoj humanitarnoj 

organizaciji za decu u socijalnim nevoljama, koja u saradnji sa Univerzitetskom dečjom 

klinikom u Beogradu, organizuje sakupljanje financijskih sredstava za decu, koja su pogođena u 

epidemiji COVID-19 i biće i posle nje. 

I u budućnosti Vam želim puno zamaha, hrabrosti i srčanosti u Vašem radu. Verujem, da ćete sa 

svojim radom puno doprineti smanjivanju nevolja dece i na mnogo dečjih lica prizvati osmeh, 

što je Vaša najveća nagrada. 

 

Sa poštovanjem, 

        Tomaž Gantar 

        Ministar za zdravlje 
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Поштовани, 

 

На Министарству за здравље смо свесни непроцењивог значаја рада непрофитних 

организација и њихове помоћи различитим рањивим групама. Рад хуманитарних 

организација је посебно важно у несигурном времену, када је SARS-CoV-2 присутан у 

друштву, па хуманитарна друштва имајо посебно послантство.  

 

Брига за другог човека је једно од основних начина функционисања друштва, пре свега 

брига за рањиве групе, међу којима су наши најмлађи. Многи међу њима немају и не 

доживе безбрижно детињство, додатно им социални и материјални недостаци стварају 

недаће и невоље, што је у времену присутности SARS-CoV-2 још израженије. 

Хуманитарне организације, као што је Спортско друштво Олимпики, су важне, јер њихове 

помоћ сеже преко институционалне помоћи државе и нуди могућности рањивим групама 

деце и тиме за њих и за нас бољу будућност. 

 

Са овим писмом изражавам подршку Спортском друштву Олимпики, непрофитној 

хуманитарној организацији за децу у социјалним невољама, која у сарадњи са 

Универзитетском дечјом клиником у Београду, организује сакупљање финанцијских 

средстава за децу, која су погођена у епидемији COVID-19 и биће и после ње. 

 

И у будућности Вам желим пуно замаха, храбрости и срчаности у Вашем раду. Верујем, да 

ћете са својим радом пуно допринети смањивању невоља деце и на много дечјих лица 

призвати осмех, што је Ваша највећа награда. 

 

Са поштовањем, 

                          Tomaž Gantar 

                          Министaр за здравље 

 




	Ministar Gantar (4)
	Minister, Tomaž Gantar (2)

