
 
 

POROČILO DELOVANJA  

leto 2020 

Športno društvo OLIMPIKI – 

MEDNARODNA humanitarna 

organizacija 
Namen in cilj organizacije je pomoč socialno ogroženim otrokom in 

družinam v stiskah. Od ustanovitve februarja 2014 smo kontinuirano 

pomagali Mladinskem domu Malči Beličeve iz Ljubljane, kjer 

živijo otroci zaradi neugodnih družinskih razmer v 

celodnevni/celoletni oskrbi. Ponosni smo na vseslovenski dobrodelni 

projekt OLIMPIKI IN VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA. Marca 

2020 smo se odločili, da svoje poslanstvo širimo izven naših meja. 

Sredstva pridobivamo z donacijami pravnih in fizičnih oseb. 

 
Tako smo novembra leta 2020 odprli naše prvo predstavništvo v tujini v 

Republiki Srbiji. Pomagamo Svratištvu za otroke in mlade, otrokom ki živijo in 

delajo na ulici mesta Novi Sad, in otroškem kulturnem centru Beograd. 

 
- Svratište za otroke in mlade je naša predsednica Nataša Olimpiki obiskala 

kar nekajkrat. Veliko otrok je tam stalnih, jo že poznajo. Vedno se je zelo 



razveselijo, zaplešejo, plešejo res izvrstno. Obiskala je tudi romsko 

naselje Bangladeš (Novi Sad), saj od tam prihaja v Svratište dnevno 

veliko otrok. Za novoletne praznike jih je skupaj z Rugbi klub Borac 

Starčevo obiskala in obdarili smo jih z številnimi športnimi majicami in 

dresi kluba, sladkarijami, paketi. Bila je na poti iz Beograda z gospodom 

Minjo Subota, da jih obiščeta in obdarita, vendar so ravno tisti dan zaradi 

pandemije Svratište zaprli in zelo omejili obiske! 

 

- Z Otroškim kulturnim centrom Beograd pripravljajo projekt 

izobraževanja otrok in življenja v skladu z naravo. 

 

Naši podporniki mednarodnega dobrodelnega delovanja v Republiki Srbiji so: 

 

• predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 

• predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič 

• prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje znanost in šport Vlade 

Republike Slovenije 

• dr. Tomaž Gantar , ministrer za zdravje Vlade Republike Slovenije 

• gospod Damjan Bergant, veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji 

• Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

• prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

• doc. dr. med. Marko Pokoren, direktor Pediatrične klinike Ljubljana 

• prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, profesorica na Fakulteti za socialno delo 

 

S  predsednikom Evropske romske zveze dr. Jožekom Horvatom 

Mucem smo pripravili dobrodelne projekte za leto 2021, 

povezovanja in gostovanja v naših bivših republikah nekdaj 

skupne države. 
 

Ves čas delovanja v Srbiji  Nataša Olimpiki piše blog in skrbno 

zapisuje in beleži svojo humanitarno pot, trenutno na jugu v Novem 

Pazarju in Kopaoniku. 

 
Iz srca iskrena hvala vsem somišljenikom in soustvarjalcem. 

Humanitarnost za pomoč najranljivejšim ne pozna meja, zlasti v času 

PANDEMIJE COVID-19.  

 

S spoštovanjem in ljubeznijo, 

 



 

Nataša Olimpiki                                Ljubljana, 28. april 2021  

Predsednica,  

Šporno društvo Olimpiki 

 

www.olimpiki.si 

 

 
 

 
 

http://www.olimpiki.si/

