Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Vaša kritika: Zapuščena
cesta od Lešnice do Otočca
1.6.2014

Kolesarili za boljše razumevanje avtizma
Komentiraj

Natisni

Objavi

Objavi

Objavi

Všeč mi je

Draga pri
Šentrupertu Dejavno Etno
družabno društvo
Draga pri
Šentrupertu je
včeraj kljub nekoliko kujavemu
vremenu uspešno...
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Dolenjske Toplice - Rotary klub Dolenjske
Toplice, Servis in prodaja koles Štangelj ter
Društvo Sonshine, so v soboto uspešno
izvedli kolesarski izlet z namenom – Kolesa
sreče -, ki je bil namenjen ozaveščanju na
temo avtizma in zbiranju sredstev za pomoč
družinam,ki živijo z avtizmom. Zbrali so več
kot 3.500 evrov.
Kot so sporočili organizatorji, se je na jasi v
Dolenjskih Toplicah zbralo več kot 100
udeležencev, ki so na različne načine podprli
namen dogodka, pri čemer jim je šlo na roko
tudi lepo vreme, večina pa se je s kolesi
opravila tudi na 22 kilometrov dolgo pot okoli
Dolenjskih Toplic in Straže.
Poleg kolesarjenja in druženja je bil eden od
osrednjih namenov dogodka predstavitev
tematike avtizma, za kar je poskrbelo Društvo
Sonshine – evropski center za obravnavo
avtizma. Primož Mihelič iz Društva Sonshine
je pri tem poudaril, da dogodek ni namenjen
samo zbiranju sredstev, ampak želijo tudi
razširiti razumevanje avtizma in ga osvetliti,
ker je to zelo pomembno za družine, ki živijo z
avtizmom. Pomagamo namreč lahko le
celostno, zato pa potrebujemo ozaveščeno
družbo, ki avtizem razume in ga sprejema.

DL: Izpod peresa Helene
Mrzlikar: Hrana – tema, ki ni
nikoli izčrpana

FOTO: Pušelšank v Dragi
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Najboljši dijaki in dijakinje
SGLŠ na nagradnem izletu
v Kopru
1.6.2014

Skupščina Športne zveze
Črnomelj - denarja vedno
premalo, a uspehi so

Srečanje Slovenskih vasi
Slovenska vas V Slovenski vasi
v občini
Šentrupert so
včeraj pripravili
drugo srečanje
Slovenskih vasi. V Sloveniji so...
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Tri, dva, ena - gremooo v
Bosno!
1.6.2014

Drago Gradišek
dirigentsko palico predal
Petru Gabriču
Krško - Pred
kratkim je
Simfonični
orkester
Glasbene šole
Krško pripravil
svoj letni koncert, ki je bil prav...

Foto: Črt Jaklič

V Čebelico za enkrat niso
mogli sprejeti vseh
malčkov

Zbrana sredstva bodo namenili za pomoč
družinam, ki živijo z avtizmom, natančneje,
staršem otrok z avtizmom bodo omogočili, da
se udeležijo usposabljanja za Son-Rise
Program, ki jih usposobi, da vzamejo usodo
svojih otrok in svojih družin v svoje roke in
začnejo sami doma izvajati terapijo za svoje
otroke.

Šentjernej Letošnji vpis
predšolskih otrok
v novo šolsko
leto v Vrtec
Čebelica spet
kaže na problem prostorske ...

B. B.
Foto: Črt Jaklič Foto: Črt Jaklič
‹ nazaj

V nesreči dva
poškodovana, medved v
čebelnjaku

Galerija

Ob 10.58 se je
na obvoznici
Krško-Brestanica
zgodila prometna
nesreča z
udeležbo dveh
vozil.

zadnji komentarji

najbolj brano

FOTO: Jubileja belokranjske in dolenjske...
Jože: Bil je Pavlič in tudi Kekec,kako bi...
Svetniki za razporejanje romskih učencev po...
lojze: O veš veš samo se delaš da ne. Malo...
FOTO: Jaka, Krka, Sani... prvaki!
kren: Ali sedaj sledijo na sprejemu...
FOTO: Povorka na 42. Tednu cvička
vilibald: če nimamo nič, tud tega pijančevanja...
V Ljubljano prepeljali inkubator. Po Preski...
Pavel-2: Da ni medved bil tudi tisti, ki je...
Več komentarjev ›

FOTO: Jubileja
belokranjske in dolenjske
železnice
Novo mesto - V
soboto opoldne
je bila na
železniški postaji
Novo mesto v
Bršljinu
slovesnost ob 120-letnici dolenjske
in...

Hostel Jadran
lovro-sp.si/hostel

Jadranska cesta 1, Ankaran; ugoden počitek 2,5km morje

Plavalni tečaj
Ljubljana

Komentiraj prispevek
Uporabniško Ime

e-Naslov

snezinka.com

Kodeljevo, za otroke od 5-14
let plavanje, igre z žogo,
kosilo,9-16h
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