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Gibanje za otroke in družine.si  Metka Zevnik in Aleš Primc

Spoštovani,
Gibanje za otroke in družine.si spreminja Slovenijo na bolje za otroke (tudi nerojene), starše 

in stare starše. V našo prihodnost spet prinašamo zapostavljene vrednote: spoštovanje življe-
nja, družine, dela, solidarnosti s pomoči potrebnimi, narodne zavesti, verskega prepričanja in 
dialoga. Veseli smo, da nas na tej poti podpira veliko ljudi. Za lepšo prihodnost moramo še 
bolj stopiti skupaj.

Kljub temu, da delamo na prostovoljni podlagi, bomo imeli v prihodnje neizogibne stro-
ške, npr. nakup računalniške opreme, fotokopirnega stroja, pisarniškega materiala, reklamne-
ga materiala (pisala, majice, kape …), različne stroške ob pripravah dogodkov, tekoče redne 
stroške, verjetno bo potrebno zagotoviti vsaj enega človeka za polni delovni čas … Vsega tega 
ne moremo pokriti drugače kot iz svojih osebnih sredstev in prostovoljnih darov, saj drugih 
finančnih virov nimamo, zato Vas prosimo za pomoč. 

Vabimo Vas, da postanete naš podpornik – mecen in tako omogočite delovanje Gibanja za 
otroke in družine.si:

l MECEN postanete tako, da v tednu »nabirke za lepšo Slovenijo« od 7. do 11. 11. 2016 darujete 
svoj prostovoljni dar. Predlagava dar po Vaši izbiri, npr. 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR. 
Kdor zmore, seveda lahko tudi več.

l Lepo vabljeni, da postanete ZLATI MECEN tako, da vsak mesec darujete določen znesek po 
svoji pripravljenosti in zmožnosti. Če želite, nas lahko o tem obvestite. V tem primeru vam 
lahko mesečno pošljemo položnico, da na to ne pozabite ob vsem drugem delu.
Za Vaš dar se Vam vnaprej lepo zahvaljujeva in zagotavljava, da bomo Vaša sredstva upo-

rabili z največjo skrbnostjo za namen izvajanja programa.
Veseli bomo Vaših spodbud in predlogov. Pišite nam na elektronski naslov:  

zaotrokeindruzine@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Gibanje za otroke in družine.si, 
p.p. 2056, 1001 Ljubljana.

S spoštovanjem in hvaležnostjo,
Metka Zevnik in Aleš Primc
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Gibanje za otroke in družine.si
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Bolj pravična in družini naklonjena Slovenija potrebujejo čim več podpornikov! Gibanje 
za otroke in družine.si nadaljuje poslanstvo Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter 
Koalicije „Za otroke gre!“, ki sta na dveh družinskih referendumih (2012 in 2015) vodila 
prizadevanja za spoštovanje otrokovih pravic, materinstva in očetovstva ter pomena starih 
staršev za vnuke.

Gibanje za otroke in družine.si prinaša Sloveniji nov POLET in upanje!

O kakšni državi si upamo sanjati?
1. O državi, ki bo tudi nerojenim otrokom priznala pravico biti človek.
2. O državi, ki bo spoštovala družinske vezi in bo staršem pustila vzgajati svoje otroke  

v ljubezni in po svojih vrednotah.
3. O državi, ki bo upoštevala, da so stari starši del družine in poleg staršev svojim 

vnukom najbližji.
4. O normalni državi, kjer bomo živeli v skladu z Božjimi, naravnimi in gospodarskimi 

zakonitostmi!
5. O državi, kjer bodo socialne službe razumele ljubezen med starimi starši in vnuki  

in ne bodo nasilno trgale teh čustvenih vezi kot v primeru koroških dečkov. 
Zahtevamo takojšnjo vrnitev fantkov starima staršema!

6. O državi, ki bo omogočala, da človek od poštenega dela dostojno živi!
7. O državi, ki mladih in podjetnikov ne bo podila v tujino!
8. O državi, kjer bo svoboda izražanja misli veljala za vse in ne samo za tiste,  

ki so všeč elitam.
9. O državi, ki spoštuje svoje prednike – tudi tako, da so dostojno pokopani  

in imajo grob s svojim imenom.
10. O državi, kjer se bomo znali pogovarjati in iskati skupne rešitve,  

tudi če smo si različni.

Gibanje za otroke in družine.si,
sprejeto na 1. taboru, Slovenska Bistrica, 16. oktober 2016

Obiščite našo spletno stran: www.zaotrokeindruzine.si
Elektronski naslov: zaotrokeindruzine@gmail.com
Poštni naslov: Gibanje za otroke in družine.si; p.p. 2056; 1001 Ljubljana.
Vabimo vas tudi, da obiščete osrednjo slovensko spletno stran za spoštovanje družine  
in kulturo življenja: www.24kul.si
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