Ljubljana, 17. april 2019
Sporočilo za javnost
PROSTOVOLJCI NOVARTISA UREJALI LETOVIŠČE V OKVIRU POBUDE POMEŽIK SONCU®
Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) že dvajseto leto organizira humanitarni program
Pomežik soncu®. V obdobju od leta 1999 smo skozi program zbrali več kot 2 milijona eur, na
brezplačno letovanje pa je odšlo več kot 10.000 otrok. Letošnje leto smo z zbiranjem
sredstev še posebej uspešni – z RTV Slovenija smo minuli vikend zbrali dobrih 40.000 eur.
Zbiranje sredstev teče naprej in da bomo čim bolj uspešni, pripravljamo dobrodelni koncert
DAN ZA ROCK, ki bo 8. junija na Kongresnem trgu. Skupaj s pevskim zborčkom Rock
mulčki bodo zapeli znani glasbeniki - Dan D, Vlado Kreslin, Fed horses, Zoran Predin,
Čedahuči in Rudi Bučar.
Da bodo otroci preživeli počitnice v lepem in urejenem okolju pa je že tradicionalno
poskrbelo podjetje Lek (Novartis) s svojimi prostovoljci v enem izmed letovišč, v Pacugu.
V Pacugu z mislijo na otroke
S podjetjem Lek nas veže že 20-letno partnerstvo in prav Lek je bil eden od soustanoviteljev
pobude Pomežik soncu®. Poleg finančnih sredstev, ki jih namenijo za brezplačne počitnice otrok,
naša letovišča v Pacugu in Kranjski Gori vsako leto obiščejo tudi Lekovi prostovoljci, ki pomagajo
pri urejanju letovišč ter njihove okolice in jih tako pripravijo na novo poletno sezono. V Pacugu se
je od leta 2006 do vključno leta 2019 zvrstilo 470 prostovoljcev, skupno pa so urejanju letovišča
namenili več kot 37.600 ur. Letos je v Pacug prišlo več kot 80 Lekovih prostovoljcev in prostovoljk,
ki so pomagali pri ureditvi letovišča. Svoj čas so namenili barvanju počitniških hišic, urejanju
okolice in igrišč ter ostalim delom, ki so potrebna, da bodo otroci poleti brezskrbno uživali v
morskih počitnicah.
Irena Smole, referent specialist v Poslovnem planiranju in analizah v Leku, je ob aktivnostih v
Pacugu dejala: »Na Dnevih sodelovanja z lokalno skupnostjo sodelujem že od vsega začetka,
letos bo 15. leto zapored, v podjetju pa sem zaposlena že več kot 30 let. Vseskozi sem delala na
področju financ, torej več ali manj s številkami. Rada imam svoje delo, vendar mi v življenju zelo
veliko pomenijo tudi stiki z ljudmi, zato ob Dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo vedno izberem
aktivnosti, kjer naredimo nekaj dobrega za ljudi. Že vrsto let skupaj s sodelavci in sodelavkami
obiščemo Pacug, kjer pomagamo pri urejanju letovišča za otroke. Prepričana sem, da vsako
drobno dejanje šteje in največja napaka je, če zaradi tega, ker lahko storiš malo, ne storiš
ničesar.«
Na ZPMS smo izredno veseli, da je podjetje Lek z nami že 20 let, veseli nas tudi, da se okolica
tako aktivno odziva na naše pobude. Zato verjamemo, da bomo naše poslanstvo – za srečno
otroštvo vseh otrok, lahko tako uspešno peljali še naprej.
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