Vredu

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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V Dolenjskih Toplicah vrteli dobrodelna Kolesa sreče
6

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.
Na “Kolesih sreče” se je na jasi v Dolenjskih Toplicah
zbralo več kot 100 udeležencev, ki so na na različne
načine podprli namen dogodka, pri tem pa jim je šlo na
roko tudi lepo vreme.
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kilometrov dolgo pot okoli Dolenjskih Toplic in Straže, v
naravi, pretežno po gozdnih in poljskih poteh.
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, za to pa potrebujemo ozaveščeno družbo, ki avtizem razume in ga
sprejema.
Zbrana sredstva bodo namenili za pomoč družinam, ki živijo z avtizmom, natančneje, staršem otrok z avtizmom

Sponzorirani oglasi

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.

Rotary klub Dolenjske Toplice je tako izvedel še eno dobrodelno akcijo, za katero so prepričani, da se bo
razvijala tudi v bodoče, saj na prijeten način prepleta naravo, druženje, rekreacijo in dobro delo.
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manjka robi, da bi se mal pogovoru z vedno nedolznimi in
nedotakljivimi
V članku VIDEO: Sinoči streljanje v Brezju in Žabjaku

Fr...enk

2

0

zakaj nebi tukaj uporabili slovensko besedo odprli
namesto otvorili ta beseda me nekako moti se pa zadnje
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povsem utemeljenega komentarja! Sra ...
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A kar lepo izbrišete komentar, ko nekdo konstruktivno
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Ne bodo pošiljali svojih otrok v šolo je dejala BALAŽIČEVA
-BRAVO,potem pa jih tudi mi ne bomo,problem niso samo
v Novem mestu ,tudi v Metliki na oš i ...
V članku VIDEO: Sinoči streljanje v Brezju in Žabjaku
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Radio KRKA Novo mesto

Z Radiom Krka veslamo po valovih
106,6 MHz že od 1. junija 1994 in
delujemo s 24 urnim programom.
Programi so glasbeno obarvani in
popestreni s tekočimi aktualnimi
dogodki. Programi so oblikovani po
vaših željah, zato smo poslušani
širom po Sloveniji in širom sveta z
internetnim oddajanjem.
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