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Pred zaključkom akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji 

 

Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, mentorice in mentorji! 
 

Zelo sem vesela, da ste se odzvali mojemu vabilu k sodelovanju v akciji Ohranimo 

Slovenijo, pomagajmo Indiji. Verjamem, da odpadni papir zbirate po svojih najboljših 

močeh in si morda tudi na druge načine prizadevate pomagati otrokom šole Piali Ashar Alo 

v Indiji, ob vaši vsakdanji skrbi za izobraževanje in vzgojo mladih, za njihovo osveščanje 

ter ohranjanje našega okolja. V pogovorih z nekaterimi ravnatelji in mentorji sem skozi 

potek akcije že dobila nekaj dodatnih dragocenih informacij, izkušenj in predlogov, s 

katerimi verjamem, da bomo obogatili tudi sodelovanje v prihodnjih letih.  
 

Z mesecem februarjem sklepamo našo letošnjo okoljsko-humanitarno akcijo. Zato vas 

vabim, da do 28. 2. 2011 svoje učence in dijake ponovno povabite k intenzivnemu zbiranju 

odpadnega papirja. K sodelovanju lahko pritegnete tudi druge organizacije v vašem kraju, 

ki lahko večje količine papirja neposredno odpeljejo na katero koli enoto podjetja DINOS in 

pri oddaji denar od odprodaje namenijo društvu LUČ UPANJA (vsi podatki so navedeni 

spodaj). Fizične in pravne osebe se lahko akciji do konca februarja še pridružijo z 

izpolnjeno prijavnico na www.rjordancizelj.si/indija.  
 

V mesecu marcu vas bomo pozvali k oddaji poročila o količini zbranega papirja in višini 

zbranega denarja od njegove odprodaje, denar boste do konca marca nakazali 

neposredno društvu Luč upanja, ki skrbi za pomoč šoli Piali Ashar Alo. V aprilu ali maju 

načrtujemo zaključno prireditev z javno predstavitvijo rezultatov akcije, o čemer vas bomo 

pravočasno obvestili. 
 

Vse novosti lahko spremljate na spletni strani www.rjordancizelj.si/indija, za vse dodatne 

informacije pa se lahko obrnete na koordinatorico Tanjo Ozvatič: 031 842 593 ali 

soj@rjordancizelj.si.  
 

Želim vam veliko uspeha pri zaključku akcije in pri vašem vsakdanjem delu. 
 

Prisrčno vas pozdravljam, 

dr. Romana Jordan Cizelj, 
slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, 

pokroviteljica projekta 
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Humanitarno društvo Luč upanja je bilo ustanovljeno avgusta 2008. Glavni namen društva je 

delovanje na dobrodelnem področju širšega značaja, predvsem pa pri podpiranju pridobitve 

različnih znanj in šolanja deprivilegiranih otrok tretjega sveta. Trenutno smo vso pozornost in 

energijo usmerili v pomoč šoli Piali Ashar Alo v Indiji. Tudi samo ime društva smo poimenovali po tej 

šoli, saj Ashar Alo v bengalščini pomeni "luč upanja". Da smo se osredotočili v pomoč tej šoli, je 

razlog predvsem ta, da je to šola, ki jo skupaj s svojim možem Anupom vodi slovenka Mojca Gayen. 

Šola se nahaja v vasi Piali, blizu mesta Kolkate, v Zahodni Bengaliji, v državi Indija. Predsednica, 
Tadeja Brankovič Likozar, slovenska biatlonka. 

 

Humanitarno društvo Luč upanja, Ulica Bratov Novak 19,  Ljubljana – Šmartno.  

Telefonska številka:  041 639 007  

Elektronski naslov:  drustvolucupanja@gmail.com  

Spletna stran:  www.pialiasharalo.org/slo   

Številka transakcijskega računa: 05100 – 8012689338 (A banka), sklic za akcijo: 7095 

Matična številka: 4003667  

Davčna številka: 60283106 

 


