
   

Škrat za en dan 2021 
Dobrodelna akcija zbiranja daril za ljudi iz socialno manj spodbudnih okolij

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka in Klub škofjeloških študentov
(KŠŠ) letos v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Škofja Loka
organizirata  dobrodelno prostovoljsko akcijo  zbiranja  prazničnih  daril  za ljudi  iz  socialno
manj spodbudnih okolij lokalne skupnosti v Občini Škofja Loka in njeni okolici.

Organizatorji akcije k sodelovanju vabimo vse zainteresirane!

Kakšen je namen akcije?

Taborniki v Škofji Loki akcijo izvajamo že tretje leto zapored, letos prvič sodelujemo tudi s
KŠŠ. Lani in predlani smo zbirali darila le za otroke, letos pa zbiramo darila še za starostnike.
V luči tega bo vsak, ki se bo prijavil  na akcijo kot udeleženec,  prispeval darilo bodisi za
otroka bodisi za starostnika - ciljna skupina ne bo na izbiro, pač pa bo dodeljena s strani
organizacijske ekipe naključno, saj izhajamo iz želje, da nobena skupina ne bo zapostavljena
ali neenakomerno zastopana v smislu zbranih daril.

Namen akcije je skozi povezavo akterjev lokalne skupnosti na prostovoljski, nepridobitni in
dobrodelni predpostavki, prispevati v lokalno okolje z zbiranjem daril za osebe, ki si jih v
prazničnih časih ne morejo privoščiti, saj izhajajo iz socialno manj spodbudnega okolja. Za
dosego  namena  taborniki  in  KŠŠ  sodelujemo  z  Rdečim  križem  Slovenije,  Območnim
združenjem Škofja Loka, ki nam nudi strokovno podporo pri konkretnem definiranju ciljnih
oseb akcije, tj. prejemnikov daril. 

Organizatorji  smo  prepričani,  da  lahko  z  aktivno  participacijo,  usmerjeno  v  konkretni
družbeni učinek, veliko doprinesemo k dobrobiti sočloveka v stiski in (lokalne) skupnosti. Pri
tem  zasledujemo  cilje  trajnostnega  razvoja  (Agenda  2030)  in  vizijo  taborništva,  ki  je
ustvarjati boljši svet. V trenutnih razmerah se nam zdi še posebej pomembno, da se na izvirne
načine lotevamo naslavljati stiske vsakdanjika. 

Kako poteka sodelovanje v akciji in kako se za to prijaviti?

Naloga udeležencev akcije je priskrbeti darilo za dodeljeno osebo, glede na navodila, ki jih
pošljemo organizatorji, ter darilo ob dogovorjenem terminu dostaviti na dogovorjeno mesto.
Informacije o slednjem dobijo udeleženci na svoje e-poštne naslove po prijavi.

Udeleženec  je  lahko  kdorkoli,  ki  želi  v  akciji  sodelovati  in  ga  namen  akcije  pritegne.
Udeleženci se lahko na akcijo prijavijo preko spletne prijavnice, in sicer do vključno 26.
11. 2021. 



   

V dneh po prijavi  udeleženci  prejmete  na e-poštne naslove  konkretna  navodila  za nakup
darila (okvirni strošek je 20 EUR), ter termin in lokacijo dostave darila.

Udeleženci imate nato dober teden dni časa za pripravo darila (za orientacijo, oddajni dan
daril bo petek, 3. 12. 2021).

Povezava do spletne prijavnice: https://forms.gle/BhGVwCF9SifgS16i7 

Vabljeni,  da  vabilo  delite  med svoje  znance  in  prijatelje!  Verjamemo,  da bomo z akcijo
narisali nasmeh na obraz mnogih!

Za vsa  vprašanja,  ideje,  pripombe  in  komentarje  smo organizatorji  akcije  na voljo  na e-
poštnem naslovu skrat.za.en.dan@gmail.com.
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