Nataša Olimpiki je rojena 18. maja leta 1974, v Ljubljani,
Jugoslavija, danes Slovenija. Ponosna je mati treh otrok,
Tare Sergeje, Matevža in Ninike; ločena od bivšega soproga.
Znana je po dobrodelnem delovanju za otroke in mladino,
vodenju človekoljubne organizacije, po sočutju in nesebični
ljubezni. Aktivistka je in ozavešča načine za pomoč ljudem.
S svojo karizmo, prijaznostjo in iskrenostjo navduši ljudi in
jih združuje. Prizadeva si za odpravo stigmatizacije stanja.
Zato veliko dela, da bi odpravila stigmo in tabu, povezane z
boleznimi, rasnimi, socialnimi izključenostmi. Natašino
dobrodelno delo vključuje tudi kampanije za zaščito živali. Delala je z brezdomci, mladino,
odvisniki od drog, starejšimi, revnimi in nezaželenimi. Od leta 2014 je predsednica mednarodne
humanitarne organizacije za pomoč otrokom v socialnih stiskah. Eno leto je aktivno delala z
otroci, ki živijo v domu zaradi slabih razmer doma in potrebujejo psihosocialno pomoč.
Prizadeva si za socialno enakost vseh! Z njeno toplino deluje, da se meje odpirajo, zlasti sedaj v
času pandemije COVID-19, času solidarnosti in pomoči drug drugemu. Zelo rada ima ljudi,
posebej otroke, naravo in živali - ima kužo Švrka. Nadarjena je za glasbo, ples in šport. Športno
je aktivna v jogi, plesu, kolesarjenju, pohodništvu, plavanju, body pump-u, smučanju. Zelo ceni
vse trenutke, ki jih lahko izkoristi v naravi ter na potovanjih. Hodila je v srednjo ekonomsko
šolo, ukvarjala se z modelingom.
Med letoma 1994 in 2004 je delala za “Letališče Brnik” kot
stevardesa, kasneje pa se je začela ukvarjati z zasebnim
poslovanjem. Od leta 1996 je bila soustanoviteljica in enajst let
sovodja pizzerije “Foculus”. Leta 2002 pa postaja soustanoviteljica
pizzerije “Parma, čigavem razvoju je doprinesla tudi kot sovodja v
naslednjih 18-ih letih. Kot vodja se je izkazala v odlični, učinkoviti
organizaciji, odkriti in neposredni komunikaciji s številnimi
zaposlenimi, poslovnimi partnerji, delom z ljudmi, vso koordinacijo
dela, skupaj z administracijo dveh še danes najuspešnejših pizzerij
v Sloveniji. Nataša čuti ogromno ljubezen do otrok ter je vedno

pripravljena pomagati drugim. To se je izkazalo kot zelo pomembno za njeno nadaljnje življenje,
saj se je leta 2014 odločila, da ustanovi Športno društvo – humanitarno organizacijo Olimpiki.
Ona je idejni vodja vseh aktivnosti mednarodne humanitarne organizacije, vsa leta humanitarka,
sofinancerka vseh dejavnosti organizacije, s svojo ljubeznijo do otrok in družbe nasploh.
Skozi svoje humanitarno delo je prejela številne zahvale in priznanja. Skupaj z vsemi ljudmi
dobrega srca je pomagala čez 40.000 otrokom. Zato Nataša izraža globoko hvaležnost in
spoštovanje vsem, kateri so pomagali in pomagajo pri ustvarjajnu drgocenih projektov. Junija
leta 2020 se je odločila, da gre čez meje in ustanovi predstavništvo Olimpiki v Beogradu, Srbiji.
Cilj je pomagati otrokom v stiski v Srbiji, posebej v težkih časih koronavirusne epidemije. V
načrtu ima izvedbo številnih projektov, med katerimi so sodelovanje z Univerzitetno otroško
kliniko v Beogradu, Dobrodelni projekt Olimpiki – sodelovanje s Svratištem za otroke in mlade
Novi Sad, otroke iz ulice. Športno društvo Olimpiki - mednarodna humanitarna organizacija
Olimpiki s podporo številnih znanih oseb, umetnikov, športnikov, novinarjev, strokovnjakov,
politikov in drugih, tako vseh ljudi dobrega srca, uspešno nadaljuje svoje humanitarno delo z
najšibkejšimi – otroki. Nataša Olimpiki je pokazala, da razume, kako pomembna sta družina in
pomoč drugim, saj tudi njeni otroci – Tara Sergeja, Matevž in Ninika pridno sodelujejo pri vseh
aktivnostih organizacije.

Športno društvo Olimpiki - mednarodna humanitarna
organizacija www.olimpiki.si
za pomoč otrokom v stiskah je nevladno, neprofitno
društvo, ki deluje v Sloveniji in Srbiji, z namenom
pomagati najšibkejšim in najbolj ogroženim členom
družbe – otrokom v stiski. Nastalo je 26. februarja leta
2014 na pobudo in željo njegove predsednice Nataše
Olimpiki. Vodilo za vse prihajajoče projekte in akcije so
bili želja za razvojem in utrjevanjem humanitarnega dela in poslanstva, krepitev ugleda s
humanitarnimi akcijami ter najpomemnejše: združevanje dobrih ljudi za dobro vseh otrok.
Potreba otrok v različnih stiskah za pomočjo, skrbjo in ljubeznijo po celi Sloveniji je vsakič
združevalo vse več ljudi dobrega srca – odličnih športnikov, športnih ekip, strokovnjakov iz
različnh področjih, novinarjev, glasbenikov, profesionalnih igralcev. Hkrati pa so imeli podporo
ustanov in državnih institucij, prišlo je do povezovanja vodstev številnih občin in lokalnih
skupnosti, vse v imenu uresničitve pogumne vizije pomoči otrokom. Začeli so z udejstvovanjem
na različnih področjih, predvsem športnem in kulturnem. Potem so sledili organizacija izletov in
raznolikih javnih prireditev z znanimi osebnostmi, Miklavževanje ter prireditve drugih vrst. Do
jeseni leta 2020 je bilo uspešno izvedeno več kot dvanajst odmevnih javnih dobrodelnih
prireditev v cilju različne pomoči otrokom in mladi, pomoč pa je dobilo čez 40.000 otrok.
Delovanje in akcije
Mladinski dom Malči Beličeve
Prve akcije so bile navezane na ''Mladinski dom Malči Beličeve'' v Ljubljani, kjer se izvaja
socialno varstvo z nastanitvijo otrok, ki imajo neugodne družinske razmere. V letih 2014 in 2015
so dejavnosti organizacije Olimpiki zajemale izvajanje rednih tedenskih funkcionalnih vadb,
ustvarjanje tedenske nogometne ekipe Olimpiki s profesionalnim nogometašem, tečaj jahanja na
hipodromu v Stožicah, ure breakdance-a in kickbox-a, redni treningi ragbija, ritmične
gimnastike, nogometa in tenisa. Otroci iz doma so se udejstovali v delavnici izdelovanja lutk,
izdelovanju naravnih mil in piškot, ustvarjanju glasbe ter so z dramskim igralcem in režiserjem
so otroci pripravili lutkovno igrico. Otroci so se srečali tudi s takratnim predsednikom Državnega

zbora Republike Slovenije, dr. Milanom Brglezom in predsednikom Republike Slovenije,
Borutom Pahorjem. Organizirana je bila proslava pusta, tudi družabna prireditev za otroke in
zaposlene, ki so se je udeležile številne znane osebnosti, med drugim: košarkar Goran Jagodnik,
smučarka Urška Hrovat, nogometaš Ermin Raković, rugbist Milan Požar, plesalke Heliosa,
igralka Nina Ivanič, igralka, pisateljica in voditeljica prireditve Dragica Potočnjak, glasbenik
Jože Potrebuješ in častna ambasadorja organizacije, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič ter Miro Cerar
st..
Dobrodelna prireditev All Legends v Hali Tivoli

9. junija 2015 v Hali Tivoli je bila organiziran dobrodelna
prireditev

''ALL

LEGENDS'',

sestavljena

predvsem

iz

košarkarske in nogometne dobrodelne tekme. Prireditev je imela
namen zbiranja materialnih sredstev za veselje otrok, ki
potrebujejo pomoč. Na dobrodelni prireditvi so sodelovali dobro
znane košarkarske in nogometne legende, enako kot drugi
uspešni slovenski športniki. V programu so nastopili tudi
slovenski glasbeniki, animatorji in voditelji, ter vsi skupaj za
vse otroke in zaposlene ''Mladinskega doma Malči Beličeve''
zagotovoli organizirani izlet v Bohinj

Srečanje legendarne Zlate selekcije v Ljubljani
24. novembra leta 2015 v City Hotelu v Ljubljani je bila razglasitev nove dobrodelne ekipe
Olimpiki in predstavitev projekta Velikani slovenskega športa. Skupina Velikanov slovenskega
športa in znani obrazi iz sveta glasbe in medije so skupaj s pokrovitelji prispevali denarna
sredstva za pomoč otrokom, ki so se znašli v socialni stiski. Pobudnica akcije – Nataša Olimpiki,
predsednica Športnega društva – humanitarne organizacije napove, da bodo gostovali enkrat na
mesec v različnih slovenskih mestih in s tekmami zbirali sredstva za družine, ki potrebujejo
pomoč. Med drugimi, srečanja Zlate selekcije so se udeležili in prizadevali za pomoč otrokom:

Tone Fornezzi – Tof, Minka Žiberna, Miro Cerar st., Bojan Križaj,Vili Ameršek, Ivo Daneu,
Cveto Pavčič, Janez Pavčič, Janez Hočevar - Rifle, Tone Vogrinec, Radoslav Bečejac Zeza,
Franek Klemenc, Jojo Pogačnik, Jožko Trobec Vučko, Štefan Seme, Brane Kuzmič, Janez
Brodnik, Jože Papič, Borut Basin, Janez Češnovar, Rado Časl, Jože Globokar, Ivo Čarman,
Dragan Bulič.

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Slovenj Gradcu
Prvo tekm je gostila mestna občina Slovenj Gradec, 22. januarja leta 2016. Medijski je bila
organzacija prireditve podprta s strani Korošega radia. Mestna občina Slovenj Gradec je
poskrbela za bogat spremljevalni program. V dober namen sta zaigrali ekipi znanih Korošcev ter
športnikov Olimpiki selekcije. Za rejniško
družino Rupčič so uspeli zbrati 4.595,00 € in
materialna sredstva v vrednosti 449,99 €.
Turneja dobrodelnih tekem je načtovana tako,
da bo ekipa Velikani slovenskega športa
tekmovala z lokalnimi selekcijami športnikov,
gospodarstvenikov in mestnih veljakov ter na ta
način vsakič prispevala k višjemu cilju in
pomoči ogroženim. “Nekoč smo igrali zase, za
klube, za reprezentance, za državo, tudi za slavo in denar, napočil pa je čas, da igramo za druge,
da po svojih močeh pomagamo ljudem, ki so se znašli v stiski. Vsi kolegi so se odlično odzvali
na našo pobudo, verjamem, da bodo ljudje prepoznali naš dobrodelni namen in bodo napolnili
dvorane po vsej Sloveniji”, tako je ambasador dogodka, nekdanji nogometni reprezentant Sašo
Udovič, opisal projekt. Sodelovali so: Mladen Dabanovič, Boštjan Strašek, Marinko Galič,
Ermin Šiljak, Aleš Čeh, Miran Pavlin, Zlatko Zahovič, Marko Milič, Zoran Jovičič, Dejan
Zavec, Jani Klemenčič, Primož Kozmus, Pero Lovšin, Rok Tamše in Tomaž Klemenčič.

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Izoli
V večnamenski dvorani ''Livade'', 22. februarja
leta 2016 sta nogomet v dobre namene igrali
Velikani

slovenskega

športa

(Mladen

Dabanovič, Sašo Udovič, Aleš Čeh in drugi) in
znani Izolani s področja gospodarstva, športa in
glasba|glasbe Dogodek ''Mi igramo za vas'' so
organizirali Občina Občina Izola, Center za
kulturo, šport in prireditve in Športno društvo
Olimpiki.
Pričakovani prispevek za tekmo oz. donacija je znašala 5 €, donirati je bilo možno tudi direktno
na račun Športnega društva Olimpiki. Zbrana sredstva so bila namenjena izolskim
osnovnošolcem. Zbrano je bilo 4.500,00 € za šolske sklade treh osnovnih šol: OŠ Dante
Alighieri 518,00 €, OŠ Livade 1.642,00 €, OŠ Vojke Šmuc 2.340,00 €.

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Murski Soboti
24. marca leta 2016 se je dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa nadaljevala pred
400 gledalci tudi v Murski Soboti, tokrat sicer z namenom pomoči ''Zvezi društev prijateljev
mladine Murska Sobota''. Športno društvo Olimpiki in Rotary club Martjanci sta se v
sodelovanju z Mestna občina Mestno občino Murska Sobota pomerili s selekcijo slovenskih
športnih asov Velikani slovenskega športa. Povabljenci so bili tudi uspešne legende slovenskega
športa. Med njimi je bila prekmurska športnica, Marika Kardinar, nosilka 40 medalj v kegljanju z
največjih tekmovanj. Zapaženo je bilo tudi sodelovanje prekmurskega nogometaša, enega od
najboljših strelcev v slovenskih državnih prvenstvih (130 golov), Štefana Škaperja. Vstop na
prireditev je bil prost, a je bil vsak prostovoljni prispevek zaželen, ker je bil namen nogometnega
dogodka omogočiti letovanje pomurskih otrok iz socialno ogroženih družin. Uspešno je bilo
zbrano 2.600,00 € ter organizirano letovanje otrok na otoku Krku. Občina Murska Sobota je
prispevala sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, da so lahko poleti odšli na počitnice na
morje v Baško.

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Mariboru
Serija dobrodelnih prireditev se je nadaljevala tudi v Mariboru ter je bila 22. aprila leta 2016 v
športni dvorani ''Lukna'' odigrana četrta tekma za dobro otrok. Trud in napori vseh sodelujočih so
bili namenjeni zbiranju sredstev za otroke iz ''Mladinskega doma Maribor''. Na igrišču so se med
drugim poleg mariborskega župana zvrstili Dejan Zavec, Darko Milanič, Marinko Galič, Tone
Vogrinec, Zlatko Zahovič, Mima Jaušovec, Ante Šimundža, Alfi Nipič in drugi. Od igralcev iz
drugih koncev Slovenija|Slovenije so bili prisotnitudi Gianni Rijavec, Roman Pungartnik, Aleš
Čeh, Miran Pavlin, Džoni Novak, Sašo Udovič, Goran Jagodnik, Tomaž Vnuk in mnogi drugi.
Na tekmi so zbrali 3.701,76 € za ''Mladinski dom Maribor'': za letovanje otrok v Črni gori in na
Hrvaškem; 2.351,79 €, materialna sredstva v vrednosti 1.349,97 €. Poleg tega, bilo je več
posamičnih

donatorjev,

ki

so

na

ta

način

prispevali

k

veselju.

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa na Jesenicah
Peta dobrodelna prireditev je bila pripravljena za zbiranje sredstev za ''Zvezo društev prijateljev
mladine Jesenice'' in sicer za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v Pineti pri Novigradu.
Nogometna tekma je bila v organizaciji Jeseniške občine in tamkajšnje športne, turistične in
mladinske ustanove Jesenice in organizacje Olimpiki. 23. junija leta 2016 v jeseniški športni
dvorani ''Podmežakla'' je prireditev postala povezovalna nit za radost otrok. Poleg nogometne
tekme in igre izrednih in talentiranih ljudi dobre volje, med odmori je bilo lahko videti tudi

mlade športnike, gasilce, glasbenike ter mažoretke. Vsi izvajalci prireditve so zbrali 3.000,00 €
za načrtovano letovanje.

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Domžalah
30. septembra leta 2016 je bila organizirana vsebinsko bogata prireditev za pomoč ''Osnovni šoli
Roje'', voditelj večera pa je bil športni novinar Anže Bašelj. Gre za osnovno šolo, ki ima
vzgojno-izobraževalni program za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
zajema širšo regijo od domžaske. Dobra mešanica plesa, petja in športa je bila izvedena v
organizaciji organizacije Olimpiki in Velikanov zlate selekcije na čelu s selektorjem Vilijem
Amerškom, k sodelovanju so tudi pristopili NK Domžale, KK Helios Suns, NK Radomlje in PK
Miki. Zveneča imena kot so Miran Pavlin, Primož Ulaga, Marko Simeunović, Ermin Šiljak,
Tomaž Klemenčič, Dejan Zavec, Goran Jagodnik, Pero Lovšin, Đoni Novak, Jani Klemenčič,
Rok Tamše, Sašo Udovič, Tomaž Vnuk, Jani Klemenčič in drugi. Na koncu večeri je bilo
zbramo 11.415,28 € za pomoč osnovni šoli ter otrokom.

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v ljubljanskih Stožicah
21. decembra leta 2016 je bila v dvorani Stožice organizirana posebej zanimiva športna
prireditev - Selekcija velikanov slovenskega športa je igrala proti selekciji Državnega zbora
Republike Slovenije pod vodstvom takratnega predsednika DZ dr. Milana Brgleza. Sedma
dobrodelna prireditev je tako na enem mestu zbrala športnike: nogometaš Sebastjan Cimirotič,
košarkar Goran Jagodnik, hokejist Dejan Kontrec, boksar Dejan Zavec, smučar Bojan Križaj,
nogometaš Marko Simeunović in poslance. Sodeloval je tudi dobrovoljni novinar RTV Slovenija
Anže Bašelj, enako kot znana imena slovenske glasbe. Nuška Drašček je večer ulepšala s petjem
slovenske himne ''Zdravljice', po koncu tekme je nastopil še hrvaški glasbeni zvezdnik Davor
Radolfi. Pristostvoli sta še Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije Vlasta Nussdorfer
in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Mestna občina Ljubljana
je prispevala na ta način, da je brezplačno odstopila športno dvorano Stožice. Na prireditvi so

zbrali 6.649,99 € in sicer: za ''Mladinski dom Malči Beličeve'' 3.549,99 € - za prvomajske
počitnice otrok in materialna sredstva, za ''Pediatrično kliniko Ljubljana'' 3.100,00 €

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Črnomlju
Osma po vrsti humanitarna prireditev za pomoč
ter veselje otrok je bila 20. januarja leta 2017
organizirana s strani organizacije Olimpiki in
belokranjskih

občin.

V

športni

dvorani

''Srednje šole Črnomelj'' so nastopila znana
imena z novinarskega in glasbenega področja,
kot sta Peter Lovšin in Vili Resnik. Sodelovali
so tudi Primož Ulaga, Tomaž Vnuk, Dejan
Kontrec

in

Zoran

Lubej.

Profesionalno

nogometno stran pa so predstavljali Borut
Pahor, Mladen Dabanovič, Miran Pavlin,
Marinko Galič, Ermin Šiljak, Aleš Čeh in
Džoni Novak.
Častna gosta prireditve, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Varuhinja človekovih
pravic Republike Slovenije Vlasta Nussdorfer, sta dodala slovestnost dobdrodelni prireditvi.
Uspešno je bilo zbrano 2.900,00 €: za ''Dominika Lozarja'' 1.450,00 €, za ''Društvo Sožitje Bela
Krajina''.

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Lendavi
V športni dvorani ''Dvojezične srednje šole Lendava'' sta Občina Lendava in organizacija
Olimpiki 31. marca leta 2020 pripravila dobrodelni nogometni spektakel. Župan Lendave, mag.
Anton Balažek in predsednica organizacije Olimpiki, Nataša Olimpiki, sta na začetku prireditve
še enkrat spomnila na pomen dobrodelnosti ter razlog tokratne prireditve - pomoč lendavskim

šolskim skladom vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tekmo je uradno odprl najstarejši registriran
in aktivni igralec v Sloveniji Jože Pál, sicer član ''veteranske ekipe Nafte''. Pod vodstvom
selektorja Vilija Amerška ''Velikanov slovenskega športa'' so nastopili: Ermin Šiljak, Tomaž
Vnuk, Dragan Bulič, Goran Jagodnik, Tomaž Klemenčič, Gorazd Ademovič ter Igor Bedö.
Lendavske vrste so pogumno branili predstavniki različnih področij in sicer: gospodarstveniki in
predstavniki javnega življenja. Odvili so se tudi streli na gol najmlajših nogometašev ''Nafte'' ter
pevsko-plesni nastopi. Ob koncu prireditve, v znak zahvalnosti ter kot nagrado je vsak sodelujoči
prejel kolajno, ki so jo posebej za ta namen izdelali učenci ''Dvojezične osnovne šole II
Lendava''. Skupni znesek, ki so ga prispevali sponzorji in donatorji ter gledalci na prireditvi, je
znašal nekaj manj kot 1700 evrov

Mednarodni humanitarni projekt v Republiki Srbiji
Septembra leta 2020 se je sestal Upravni odbor organizacije
Olimpiki. Soglasno je odločil, da se bo ustanovilo predstavništva
organizacije Olimpiki v Beogradu.

Dne 3. novembra 2020 se ustanovi Predstavništvo športnog društva Olimpiki Beograd.
* Planirano sodelovanje z Univerzitetno otroško kliniko v Beogradu
Nataša Olimpiki podpiše Memorandum o sodelovanju s Svratištem za otroke in mlade Novi
Sad, pomoč otrokom ki živijo ali delajo na ulici. Skupaj z Rugbi klub Borac Starčevo obdarijo
otroke za novoletne praznike.
Podporo Olimpikom dajejo mnoga znana imena in srčni sodelujoči.
Nataša

Olimpiki

januarja

2021

prične

s

pisanjem

Bloga:

https://natasaolimpikihumanitarkapotposrbiji.wordpres.com/ Vključuje znane osebnosti , saj je
Nataša Olimpiki v Srbiji zaradi izrednih razmer, ki vladajo svetu zaradi pandemije Covid-19.
Pravi, ne zapirajmo meja, zdraužujmo se, bodimo enotni, solidarni, pomagajmo drug drugemu
in daje osnovno sporočilo svetu: delajmo z LJUBEZNIJO do otrok, vseh ljudi, narave,

vračajmo se k preprostem načinu življenja , k starim vrednotam, spoštovanju vseh živih bitij
sveta!

Natašin pogum je izreden v času izrednega stanja, ločena od svoje družine, otrok,
vse samo z enim ciljem, pomagati in iskati rešitev v težkih časih nesigurnosti,
vlivati v ljudi pogum, ljubezen vse do svobode in zdravja.

Podpora športnemu društvu Olimpiki
Visoki predstavniki
•

številni somišljeniki, strokovnjaki, vrhunski športniki, glasbeniki, profesionalni igralci,
novinarji so za pomoč najranljivejšim

•

aktualni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

•

aktualni predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič

•

ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simona Kustec

•

minister za zdravje Republike Slovenije dr. Tomaž Gantar

•

bivša varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije in aktualna svetovalka
predsednika Republike Vlasta Nussdorfer

•

aktualni svetovalec predsednika Republike prof. dr. Ernest Petrič

•

zaslužna prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, cenjena psihologinja

•

slovenski olimpionik gimnastik Miroslav Cerar (st.)

•

veleposlanik Republike Slovenije v Beogradu Damjan Bergant

Podpora častne ambasadorke
Častna ambasadorka Športnega društva in humanitarne organizacije Olimpiki, zaslužna prof. dr.
Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, od samega začetka
podpira vse projekte Organizacije.
"Odločitev upravnega odborašportnega društva Olimpiki z
dne 11.9.2020, da odpre predstavništvo v Beogradu, je
dober in nujen korak za uspeh dragocenega humanitarnega
projekta pomoči otrokomv socialnih stiskah v sodelovanju z
Univerzitetno otroško kliniko v Beogradu. Iz srca podpiram
snovalko humanitarnega projekta Natašo Olimpiki, njeno
težko, potrpežljivo in trdo delo, ki bo povezalo športnike,
strokovnjake, odločevalce dveh držav na način, da se bo
dogodek zgodil. Z vsem svojim strokovnim znanjem in
energijo projekt podpiram in želim uspešno delo. Želim, da
ta izjemna akcija uspe, potrebujemo jo, dragocena je,
pogumna in nova."- tako je ambasadorka Organizacije
jeseni leta 2020 podprla delo Nataše Olimpiki in vseh
sodelujočih.

