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Zadeva: ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA LUKA iz Poljčan (Luka ima cerebralno 

paralizo) 

 

Pozdravljeni,  

sem Železnikar Nika in sem v družinskem razmerju s zgoraj omenjenim Lukom. Luka je 6 letni 

deček, ki ima Cerebralno paralizo in pri svojih 6 letih ne more hodit, samostojno sedeti niti 

govoriti. A kar je najbolj navdušujoče za njegovo družino in vse nas okoli njega je njegov 

široko ustni nasmeh in dobra volja, ki dnevno žari iz njega.  

Njegova družina se že vsa ta leta trudi, da bi lahko Lukatu zagotovila zadosti potrebnih terapij, 

da bi njegov napredek bil bolj očiten. Terapije so drage, zato si pomagajo s zbiranjem in prodajo 

plastičnih zamaškov. Vem, zelo žalostno a takšna je resnica. Naleteli so na podjetje, ki ponovno 

odkupuje te zamaške, zato so ponovno začeli z zbiranjem teh malih barvnih plastičnih reči. 

Na Vas se obračam s prošnjo, da jim skupaj z nami priskočite na pomoč, izpraznete en ali več 

zabojnikov teh majhnih pisanih stvarc in Lukatu omogočimo potrebne terapije. Vemo, da ste 

bili že v preteklosti dobrodelno odprti, zato vas tudi tokrat prosimo za potezo, ki ima globok 

pomen, saj bo Lukatu izboljšala življenje. 

Oprostite predrznosti, če sem navedla preveč (zaboj ali več), a zbiranje doma ali po šolah je 

počasno in dolgotrajno. A se kljub temu izplača, tega ne smemo pozabiti.  

S spoštovanjem, Nika 

Glede transporta teh zamaškov lahko povem, da imamo doma kamion in lahko kadarkoli 

pridemo in dvignemo zamaške, tako, da bi vas s tem čim manj obremenjevali. 

 

Prisrčna hvala Alešu Smodila za sprejem tega dopisa in predajo Vam ter  Vašo 

dobro voljo. 

  

Nižje je plakat, ki ga je mami Mihela pripravila za javnost. 



 
 

Vsak 
zamašek                                                             

šteje! 
 

 
 
 

 

 

Spoštovani, 
z zbiranjem zamaškov boste pomagali 6-letnemu Luku iz Poljčan  
pri njegovih terapijah, ki jih potrebuje zaradi cerebralne paralize. 

Zahvaljujemo se vam za vsak zamašek. 
 

Možna je tudi DONACIJA na TRR . pri NKBM preko 
 Območno združenje Rdeči križ Slovenska Bistrica 

TRR: SI56  0443  0000  0433  025          
  REFERENCA:  SI00  83777946 

NAMEN: LUKA BRAJLIH 

LUKOVI  STARŠI  
 

 



 

Zbirajo se zamaški od  sokov, mleka, tekočih 
jogurtov, začimb, kislega zelja, šamponov in 
gela za tuširanje, tekočih pralnih praškov, 
mehčalcev in čistil… 
 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
051 395 946 - Mihela 
031 282 530 – Duša 
 
 

 

 

 


