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S kolesom širili besedo o avtizmu

Znebite se
komarjev na
naraven način.

Rotary klub Dolenjske Toplice, Servis in prodaja koles Štangelj ter
2.6.2014
Društvo Sonshine so s skupnimi močmi organizirali kolesarski izlet
Kolesa sreče, namenjen ozaveščanju o avtizmu.

Človek mora biti dokaj razgledan, da spozna,
kako neumen je.

S
kolesom
širilišportno-dobrodelne
besedo o avtizmu
Glavni
namen sobotne
akcije je bil zbiranje sredstev za
pomoč družinam, ki se soočajo z avtizmom. S preko 100 udeleženci so
uspeli zbrati več kot 3.500 evrov.

junij

Dogodek so podprli na različne načine podprli namen dogodka, večina pa se
je s kolesi odpravila na 22 kilometrov dolgo pot okoli Dolenjskih Toplic in
Straže. Osrednji del dogodka je bila tudi predstavitev tematike avtizma, ki
jo je izvedlo Društvo Sonshine – evropski center za obravnavo
avtizma.
“Dogodek ni namenjen samo zbiranju sredstev, ampak želimo 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,” je
poudaril Primož Mihelič iz Društva Sonshine.
Zbrana sredstva bodo konkretno namenili staršem otrok z avtizmom,
katerim bodo omogočili, da se udeležijo usposabljanja za Son-Rise
Program, ki jih usposobi, da za svoje otroke začnejo izvajati domačo
terapijo.

Pametni telefon je lahko projektor
Ogled filma v kinu danes za marsikoga pomeni
previsok strošek. Da bi uživali v predstavi na
“velikem platnu”, vam ni treba zapustiti udobja
Pametni
telefon
je lahkoleprojektor
lastnega kavča.
Potrebujete
nekaj stvari, ki jih
imate skoraj zagotovo doma, ena od njih pa je …
Beri naprej →

Uroš Kotnik
Foto: pravljicna.si



Dodaj odgovor
Za objavo komentarja se morate prijaviti.

Poveži se z:

Dodaj odgovor

Ekologi brez meja podarjajo novo
upanje
V okviru vseslovenske dobrodelne akcije Star
papir za novo upanje 2014 so Ekologi brez meja
Ekologi
brezsmeja
podarjajo
novo s 105
v sodelovanju
podjetjem
Dinos skupaj
upanje
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in 92
podjetji ter drugimi organizacijami na 100 zbirnih
točkah zbrali 205 ton starega papirja. … Beri
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naprej →

Pozitivna
revolucija
razmišljanja
Nastja Mulej, proaktivna
Pozitivna
ustvarjalka, konstruktivna
revolucija
iskalka pozitivnega,
razmišljanja
pogumna popotnica.
Pobudnica pozitivne
revolucije razmišljanja.
Trenerka de Bonovih
delavnic ustvarjalnega,
jasnega in sodelovalnega
razmišljanja. Magistra
komunikologije,
univerzitetna diplomirana
ekonomistka in
sociologinja. Desetletje
vodja oddelka za nove
ideje v mreži
oglaševalskih agenciji
New … Beri naprej →

Vsi ljubitelji literature in pisanja,
pozor!
Od 13. do 20. Junija bon a Starem trgu, v
Društvu ŠKUC potekal festival literature. V tem
Vsi
ljubitelji
literature
in pisanja,
obdobju
bodo vsako
popoldne
potekale
pozor!
brezplačne ustvarjalne delavnice, zvečer pa bo
na urniku druženje ob dobri literature in glasbi.
Potek delavnic pa … Beri naprej →

Erotika v plamenih
Ivan Cankar velja za
najpomembnejšega
slovenskega
Erotika v plamenih
pisatelja, zato
pogosto pozabimo na
njegovo pesniško
zbirko Erotika, ki je
usodno odmevala v
zavrtem slovenskem
kulturnem prostoru
tik pred prelomom iz
19. v 20. stoletje.
Prvo naklado je v
celoti odkupil
ljubljanski škof Jeglič. Ne zato, da bi jo bral,
ampak jo je dal zaradi pohujšljivosti zažgati.
Založnik Bamberg je tako s prodajo zalužil in se
kmalu odločil za ponatis, ki pa je izšel dokaj
neopazno nekaj let kasneje. Zato pa je bil toliko
bolj opazen Cankarjev življenjski stil, poln
veseljačenja in popivanja. Usoden je bil padec po
stopnicah, ki ga je opisal prijatelj pisatelj Alojz
Kraigher: »Ponoči mu je nenadoma postalo
slabo, vrgla ga je božjast in padel je v nezavest.
Bilo je prav na dan naše odcepitve od Avstrije. Z
rešilnim vozom sem ga pripeljal v bolnišnico. Ni
dočakal tretje ure.«

Kje se skrivajo
naše svetle točke?
Po dobrem letu
ustvarjanja spletnega
Kje
se skrivajo
portala,
katerega
naše
svetle
poslanstvo
je točke?
širiti dobre
novice, zgodbe in ideje,
smo opazili, da nas je
veliko, ki se na tak način
upiramo težavam
sodobnega časa. Res je.
Živimo v času
gospodarske krize, zato
so mediji … Beri naprej →
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Mi zbiramo!

Sre

Letošnja, že tretja
dobrodelna akcija zbiranja
papirja Star papir za novo
Mi
zbiramo!
upanje
poteka pod
geslom Mi zbiramo! do
30. aprila. Namen ene
največjih okoljevarstvenih
akcij, ki jo organizira
društvo Ekologi brez meja
skupaj s podjetjem Dinos
je, da vsak prebivalec …

20/27
Čet
> več na Pro-Vreme <

20/27
Pet

SLOVENIJA
DIGGIT 2014: Zmagovalna ideja postala
Doctrina
Letošnja konferenca o digitalnih komunikacijah…

SLOVENIJA
Teden brez plastike za bolj zdrav planet
Prek spletnega omrežja Facebook je skupina…

Beri naprej →
Fajn Bicikl je "fajn"!
Slovenija je bogata z lesom, ki pa ga ne…

Več...

SVET
Teden brez plastike za bolj zdrav planet
Prek spletnega omrežja Facebook je skupina…

Projekt Calypso:
Dijaki gimnazije
Vič razvili svetovni
unikat
Projekt
Calypso:
Dijaki
gimnazije
Vič, ki se
Dijaki
gimnazije
sami
opisujejo
kot mladi
Vič razvili zsvetovni
raziskovalci
veliko
unikat
ljubeznijo do znanosti, so

SVET
Razvili ekran za pametne telefone, odporen
na poškodbe
Počen ekran lahko negativno vpliva tako na
videz…
Kokošje perje se je izkazalo za izjemno
koristen opadek
Letno zavržemo okoli pet milijonov ton…

po atmosferski sondi
sedaj razvili tudi lastno
raziskovalno podmornico.
Najprej v višino, nato v
globino Vse skupaj se je
pričelo pred dvema
letoma s … Beri naprej →

Več...

JUNAKI DNEVA
Velik uspeh študentov kemije
Študenta 1. letnika druge bolonjske stopnje…

JUNAKI DNEVA
Slovenski glasbenik, ki polni tuje koncertne
dvorane
Pregled njegovih koncertnih aktivnosti nam pove,
…
Med velikonočnimi prazniki sedem
presaditev organov v UKC Ljubljana
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so…

Več ...

DOBRA IDEJA
Zdrava in varčna uporaba klime
V poletni vročini si skorajda ne predstavljamo…

DOBRA IDEJA
Pametni telefon je lahko projektor
Ogled filma v kinu danes za marsikoga pomeni…

Črte in rože - čarobna kombinacija
Mnoge ženske ob omembi mešanja vzorcev, kar…

Več ...

↑
O nas
To#spletno#mesto#uporablja#piškotke#tretjih#oseb,#ki#omogočajo#merjenje#obiskanos7#in#boljšo#uporabniško
Pogoji uporabe
Oglaševanje
Pišite nam!
Dobra ponudba
izkušnjo.#Piškotki#ne#morejo#razkri7#vaše#iden7tete.

Strinjam#se

Več$informacij$»

