www.olimpiki.si

Sportsko društvo OLIMPIKI – međunarodna humanitarna
organizacija – deluje u Sloveniji od 2014. godine, 2020. godine smo
otvorli prvo predstavništvo u inostransvu – u Republici Srbiji.
Tokom godina našeg rada smo pomogli preko 40 000 dece.
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U pomoć deci i porodicama iz socijalno manje ohrabrujućih
okolina ulažemo svo svije znanje i ljubav.

14 slovenačkih projekata
za dobrobit dece

Više od 42.000 evra za „NE“
socijalnoj ugroženosti dece
Sa nama su:

Više od 17.000 evra za osnovne
škole i njihove fondove

Više od 4.500 evra materijalnih
sredstava

ZVANIČNI PREDSTAVNICI – aktualni
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor;
aktualni predsednik Državnog zbora
Republike Slovenije Igor Zorčič; ministarka za
obrazovanje, nauku i sport Republike
Slovenije dr. Simona Kustec; ministar za
zdravlje Republike Slovenije Tomaž Gantar;
bivša zaštitnica ljudskih prava Republike
Slovenije in aktualna savetnica predsednika
Republike Vlasta Nussdorfer; emeritus prof
dr Gabi Čačinovič Vogrinčič, cenjeni
psiholog; slovenački olimpijac gimnastičar
Miroslav Cerar (stariji); mnogi sportisti,
novinari, muzičari, umetnici

Više od 10.000 evra za letovanje
dece u ugroženom socijalnom stanju

AKTIVNOSTI SPORTSKOG DRUŠTVA OLIMPIKI
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

izvedeno više od 12 zvučnih, javnih dobrotvornih događaja za različite pomoći
mladima
pomoć od preko 40 000 dece – uključivanje u sport i kulturu, organizovanje
izleta i događaja sa slovenačkim sportistima, javnog događaja sa poznatim
ličnostima, proslave Božića u Vodenom gradu “Atlantis” u Ljubljani,
organizacija sportskog projekta “All Legends” u hali “Tivoli”
u novembru 2015. godine organizacija “Zlate selekcije” u “City” hotel-u i javno
razglasili ekipu “Velikani slovenskega športa Olimpiki”, koja je gostovala po
celoj Sloveniji
u januaru 2016. godine u Slovenj Gradcu financijski in materijalno pomagali
hraniteljskoj porodici Rupčič
u februaru 2016. godine u Izoli financijski pomagali tri osnovne škole u Izoli
u martu 2016. godine za “Zveza društev mladine Murska Sobota” sa
predhodno sakupljenim sredstvima odveli decu na more
u aprilu 2016. godine u Mariboru sakupljena materijalna sredstva su bila
iskorištena za put, odmor ugrožene dece na moru
u junu 2016. godine je organizovan događaj na Jesenicama za “Zveza prijateljev
Jesenice”, sredstva su bila izkorištena za put dece v Novi grad na more
u septembru 2016. godine u Domžalama za osnovnu školu “Roje” organizovali
događaj i sakupili financijska sredstva za opremu vrta in medicinsku opremu
za pomoć pri školovanju dece sa posebnim potrebama
u decembru 2016. godine gostovali u “Stožicama” sa Državnim zborom
Republike Slovenije i sa sakupljnim sredstvima organizovali odmor za
Prvomajske praznike za decu ustanove “Mladinski dom Malči Beličeve” i
donirali materijalna sredstva Peditrijskoj klinici Ljubljana
- doprineli
sakupljanju financijskih sredstava za kupovinu medicinske opreme
2017. godine u Črnomelju sakuljali financijska sredstva za paraplegičara i
društvo “Sožitje”
u martu 2017. godine u Lendavi organizirali događaj, sva financijska sredstva
su bila podarena svim školsko obrazovnim fondovima “Lendava”
u junu 2017. godine sakupljali sredstva u “Tivoliju” za svu ugroženu decu i
porodice
u junu 2018. godine je bio organizovan događaj u Ljubljani sa namenom
sakupljanja materijalnih sredstava za “Mladinski dom Malči Beličeve”
krajem 2019. godine na različite načine organizovali prenošenje znanja i
iskustava na mlade
kontinuirana pomoć uzgojno obrazovnom zavodu “Mladinski dom Malči
Beličeve”,u kom žive deca zbog neugodnih životnih okolnosti kod kuće

KO JE NATAŠA OLIMPIKI
Lične osobine: ambicioznost, snalažljivost, brzo uspostavljanje kontakta sa ljudima,
lojalnost, povezivanje, stalna spremnost na nove izazove, saosećanje, odlična
komunikacija, vođenje projekata veće grupe ljudi, sposobnost za kontakt sa
inostranstvom, uređen i profesionalen odnos prema drugima, holistični prstup svetu:
ljubav prema deci, drugim ljudima, prirodi i životinjama, sportska aktivnost: joga,
ples, biciklizam, planinarenje, plivanje, skijanje, body pump, kickbox

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA ISKUSTVA
Srednja škola: srednja ekonomska škola
Zaposlenje: “Aerodrom Brnik”, posao stjuardese, 1994–2004
Privatni business:
– od 1996. godine suosnivač i 11 godina surukovodilac pizzerije “Foculus”
– od 2002. godine suosnivač i 18 godina surokovodilac pizzerije “Parma”
– Kao rukovodilac se iskazala u odličnoj, efikasnoj organizaciji, otvorenoj i
neposrednoj komunikaciji sa brojnim zaposlenima, poslovnim partneima, radu sa
ljudima, celoj koordinaciji rada i u administraciji dve od najuspešnijih picerija u
Sloveniji
– od 2014. godine obavlja humanitarna dela (rad sa socijalno ugroženom decom)
– 26. februara 2014. godine osniva Sportsko društvo Olimpiki – međunarodna
humanitarna organizacija za pomoć deci u socijalnim nevoljama, koja deluje po
celoj Sloveniji i u inostranstvu, i postaje njegova predsednica
– u oktobru 2020. godine otvara prvo predstavništvo u inostranstvu, u Republici
Srbiji, sa namerom pomoći deci, porodicama u nedaćama tokom epandemije
COVID -19
Dobitnica brojnih zahvalnica i priznanja
Nataša Olimpiki je idejni vođa svih aktivnosti međunarodne humanitarne
organizacije, humanitarka svih godina, sufinansijer svih aktivnosti organizacije
sa ljubavlju prema deci i društvu uopšte. Zajedno su pomogli preko 40.000 dece.
Izražava duboku zahvalnost i poštovanje svima koji su pomogli i pomažu u
stvaranju vrednih projekata.

Međunarodni humanitarni projekat Olimpiki
Sportsko društvo Olimpiki,
neprofitna humanitarna organizacija za pomoć deci u socijalnim nevoljama,
u saradnji sa Univerzitetsko dečjo kliniko Beograd
organizuje
izvođenje međunarodnega humanitarnog projekta
ujedinjavanja in prijateljstva za svako dobro dece, tokom teškog vremena
koronavirusa. To će biti dobrotvorna akcija.
Namena: sva prikupljena financijska i materialna sredstva, MEDICINSKA OPREMA I
APARATI, će biti namenjena pomoći i podršci Univerzitetskoj dečjoj kliniki Beograd!

U nadi organizujemo međunarodni humanitarni projekat Olimpiki
počemo avgusta 2020. godine u Beogradu.
Za veliku, planiranu dobrodelnu akciju je potrebna dobra priprema te financijska
sredstva, koja počinjemo sakupljati ovom porukom.
Sportsko društvo Olimpiki - neprofitna humanitarna organizacija je bila osnovana
februara 2014. godine. Širom Slovenije smo organozivali brojne uspešnje akcije, koje su
odjeknule u društvu, povezali i pozvali vodstvo brojnih opština, sportiste, muzičare,
profesionalce, kompanije – sve za dobro dece, porodica, loklanih skupnosti, državnih
institucija, društva i ponovo omogućili ostvarenje plemenite i hrabre vizije Olimpika
(online stranica: http://olimpiki.si/)

Dodatni podaci o planiranom dobrotvornom događaju u Beogradu:
Ovog puta smo se za ovaj izuzetnu i plemenitu nameru smo se povezali sa Univerzitetsko
dečjo kliniko Beograd, da bi zajedno sa njima organizovali i povezali ljude za dobro deca.
Naši sagovornici u ovoj hrabroj viziji dobročinstva je na prvom mestu generalni direktor
Univerzitetske dečije klinike Tiršova doc. dr Siniša Dučić i dalje kao i lokalne vlasti, pre
svega doktori, državne institucije, sportisti, muzičari, istomišljenici, svi koji žele sarađivati na
ovom odličnem projektu.
Svesni smo da je vizija Sportskog društva Olimpiki hrabra, ali njena plemenitost opravdava
spremnost da uložimo snagu i energiju u njeno ostvarivanje.
Svesni smo i da živimo u teškom vremenu, ali nećemo ostati skrštemoh ruku – čini nam se,
da je preko potrebno da već danas organizujemo dobrotvorne akcije, jer će po pobedi nad
koronavirusom dobrotvorne akcije podrške i pomoći biti potrebne!
S poštovanjem i ljubavlju,
Nataša Olimpiki
Predsednica humanitrne organizacije
Doc. dr Siniša Dučić
Generalni direktor Univerzitetske dečije klinike Tiršova, Beograd

Sportsko društvo Olimpiki
e-mail: olimpiki.si@gmail.com
http://olimpiki.si/

Beograd, Juna 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
PREDSEDNIK
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
T: 01 478 94 37; F: 01 478 98 45, E: gp@dz-rs.si , www.dz-rs.si
Ljubljana, 14. august 2020. godine

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

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
ДРЖАВНИ ЗБОР
ПРЕДСЕДНИК
Шубичева улица 4, 1000 Љубљана
Т: 01 478 94 37; F: 01 478 98 45, Е: gp@dz-rs.si , www.dz-rs.si

Љубљана, 14. aугуст 2020. године
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

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRARSTVO ZA ZDRAVLJE
TOMAŽ GANTAR
MINISTAR

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

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
МИНИСТРАРСТВО ЗА ЗДРАВЉЕ
TOMAŽ GANTAR
МИНИСТАР

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

REUBLIKA SLOVENIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I SPORT
MINISTARKA
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Sportsko društvo Olimpiki
Nataša Olimpiki
Cesta na Brdo 55
1000 Ljubljana
olimpiki.si@gmail.com
Broj: 092-9/2020
Datum: 14.10.2020.

Predmet: Podrška međunarodnom humanitarnom projektu Sporstskog društva Olimpiki

Poštovani,
Sa ovim pismom izražavam podršku međunarodnom humanitarnom projektu Sportskog društva
Olimpiki, koji organizuje u saradnji sa Univerzitetskom dečjom bolnicom Tiršova u Beogradu.
Sportsko društvo Olimpiki se u svom dosadašnjem radu izkazalo sa organizacijom brojnih
humanitarnih događaja na kojima su sakupljali sredstva, koja su omogućila bolju budućnost za
socijalno ugroženu deci.

S poštovanjem,
prof. dr. Simona Kustec
MINISTARKA

РЕУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И СПОРТ
МИНИСТАРКА
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Спортско друштво Олимпики
Наташа Олимпики
Cesta na Brdo 55
1000 Ljubljana
olimpiki.si@gmail.com
Број: 092-9/2020
Датум: 14.10.2020.

Предмет: Подршка међународном хуманитарном пројекту Спорстског друштва
Олимпики

Поштовани,
Са овим писмом изражавам подршку међународном хуманитарном пројекту Спортског
друштва Олимпики, који организује у сарадњи са Универзитетском дечјом болницом
Тиршова у Београду.
Спортско друштво Олимпики се у свом досадашњем раду изказало са организацијом
бројних хуманитарних догађаја на којима су сакупљали средства, која су омогућила бољу
будућност за социjално угрожену деци.

С поштовањем,
проф. др. Simona Kustec
МИНИСТАРКА

