
 

 

 

 

 

 

MISIJA ČLOVEK GRE NA POT! 

 

Spoštovani, 

Zakorakali smo v mesec december, ki poleg lučk, okraskov, stojnic in mestnega 

vrveža, slovi po srčnih dejanjih. Solidarnost in dobrodelnost dobita še večji zagon. Je 

mesec obdarovanj, kar nas dodatno opomni na ljudi, ki tega niso deležni.  

Tudi letos v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom – MCC in Gimnazijo Celje – 

Center prirejamo Dobrodelni projekt: Misija človek. Za nami so že kar trije odlično 

izpeljani projekti: #zaPalčico; v letu 2017, #zaMaloHišo; v letu 2018, ter dobrodelni 

projekt #enostavnočlovek; v letu 2019. Veseli nas, da je naš projekt podprla tudi 

Evropska unija iz Evropske solidarnostne enote. 

Kaj vse zbiramo za varne hiše, materinske domove in krizne centre? 

hrana (z daljšim rokom 

trajanja) 

higienske potrebščine (z 

daljšim rokom trajanja) 

potrebščine za ustvarjanje  

testenine, kosmiči, vložena 

zelenjava, paštete, moka, 

olje, riž, mleko, konzervirane 

jedi – tuna, omake za 

testenine, juhe v vrečki, 

namazi, otroška hrana, 

mleko v prahu (za dojenčke) 

… 

zobne ščetke in paste, milo 

za telo, šampon – za otroke 

in odrasle, negovalne kreme, 

plenice, otroški puder (baby 

puder), vse za dojenčke in 

novorojenčke … 

zvezki, barvice, flomastri, 

risalni papir, tempere barve, 

vodenke, svinčniki, radirke, 

glina, plastelin, čopiči, škarje, 

lepilo, voščenke, šestilo, 

ravnila … 

prigrizki (z daljšim rokom 

trajanja) 

hrana in potrebščine za 

živali 

vse za čiščenje 

čips, čokolada, bomboni, 

suho sadje, oreščki, nutella, 

čokolino, keksi, marmelada, 

med … 

pasja in mačja hrana, 

posode za hrano in vodo, 

rabljene odeje in brisače … 

čistila, pralna sredstva – 

mehčalec, pralni prašek, 

detergent za pomivanje 

posode … 

 

 

 



Zaradi trenutnih razmer, ki so prisotne v državi, pa se zavedamo da je veliko 

tistih, ki ste onkraj Celjske občine, vendar si vseeno želite pomagati. Zato smo 

se znotraj ekipe odločili, da gre Misija človek na pot. 

V tednu od 14. do 18. decembra, se bomo ustavili v šestih različnih občinah, kjer boste 

lahko predali zbran material. Seznam občin, točnih lokacij in ure kdaj bomo tam, lahko 

vidite v spodnji tabeli. 

DATUM OBČINA LOKACIJA ČASOVNICA 

ZBIRANJA 

14. 

december  

LAŠKO OŠ Debro (pri glavnem vhodu šole) med 15. in 17. uro 

15. 

december 

ŠENTJUR  OŠ Frana Malgaja (parkirišče pred 

šolo) 

med 15. in 17. uro 

16. 

december  

ŠTORE OŠ Štore (pri glavnem vhodu) med 15. in 17. uro 

17. 

december 

VOJNIK OŠ Vojnik (parkirišče pred šolo) med 15. in 17. uro 

17. 

december 

ŽALEC OŠ Petrovče (parkirišče pred šolo) med 15. in 17. uro 

18. 

december  

CELJE  1. OŠ Ljubečna (pri glavnem vhodu) 

2. OŠ Lava (pri glavnem vhodu) 

3. ll. OŠ Celje (pri glavnem vhodu) 

med 9. in 10. uro  

med 12. in 13. uro 

med 14. in 15. uro 

 

Prosimo vas, da upoštevate ukrepe, ki veljajo za preprečitev širjenja COVID-
19 okužbe. Mi bomo poskrbeli za socialno distanco, razkužila. Vi pa prosim 
držite socialno distanco, imejte masko in na oddajo potrošnega material 
pridite zdravi.  

 

Vsaka delitev objave med prijatelje je več kot dobrodošla. Pričarajmo lepe praznike 

otrokom, družinam in posameznikom v stiski. Skupaj premikamo gore. Naj bo tako tudi 

letos.  

 

Hvala za vašo pomoč! 

Kristjan Veber, 

vodja projekta  
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