Mojčina novoletna obdaritev 5000 dolenjskih otrok
v Mestni občini Novo mesto in občinah Šentjernej,
Žužemberk, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice in Mirna Peč

Letos bomo med 2. in 18. decembrom obdarili vse otroke
s stalnim bivališčem v eni od sedmih dolenjskih občin,
rojene med 1/1-2011 in 31/12-2016

Lepo pozdravljeni!
Pred vrati je čarobni Veseli december, z njim dobri stari dedek
Mraz in Miklavž, ki ju posebej težko čakajo naši najmlajši. Skupaj
nam bo tudi letos uspelo pripraviti zimsko pravljico in slehernemu
otroku zarisati srečen nasmeh. Z enakim darilom in programom
bomo razveselili malčke v najbolj oddaljenih vaseh in mestnih
središčih brez razlik, ali so otroci revnih ali bogatih staršev.

ZA DARILO PRIDOBILI 73 % POPUST
Vrednost letošnjega darila, ki ga sestavlja osem
delov, velja v redni prodaji 73,96 EUR skupaj z
DDV. Cena za dedka Mraza je le 19,79 EUR z DDV.
Za 5000 daril bi morali v trgovini plačati 369.800
EUR, nas bo stalo le 98.950 EUR.
VESELI DECEMBER NA DOLENJSKEM JE ENO
SAMO PROSTOVOLJSTVO
Lanski Veseli december je pomagalo stkati 316
prostovoljcev v vseh občinah, kjer so bili otroci obdarovani.
Mojčino spletno stran je v Veselem decembru obiskalo
25.444 naših prijateljev in podpornikov.

KAJ POMENI DEDKOV OBISK?
Spomnite se, ko ste sami stali pred obličjem dedka
Mraza. NEPOZABNO!!
Srečo in radost otrok in vnukov vaših zaposlenih, vaših
prijateljev... Veselo pričakovanje za vse družine s
predšolskimi otroki. Samo enkrat na leto je v enem
tednu 40 obdaritev v sedmih dolenjskih občinah z
več kot 30 tisoč obiskovalci. Pripravili bomo tudi dve
prireditvi na Novem trgu – Miklavževanje 5.
decembra, slovo dedka Mraza 30. decembra.
Prispevajte, da se bo ta pravljica nadaljevala še
dolgo let.

Mojca je pridobila status Humanitarnega društva in društva, ki deluje v javnem interesu. Vašo
donacijo lahko tako pred izdelavo zaključnega računa uveljavite kot davčno olajšavo. To je prijazna
in humana spodbuda, s katero država po Zakonu o davku daje možnost, da svoje davčne obveznosti
usmerite v dobrodelne namene.
Vsem tistim, ki se boste odločili za donatorstvo predlagamo, da znesek nakažete preko vaše elektronske banke, ali pa se
s spodnjimi navodili napotite v eno izmed poslovalnic NLB, SKB, NKBM, ABANKE, Hranilnice Lon, DELAVSKE
hranilnice, HBS bank, DEŽELNI BANKI Slovenije in bančnih okencih POŠTE Slovenije, kjer so se v ta namen
prijazno odpovedali proviziji. Prosimo vas, da v rubriko nalogodajalec pripišete vaš natančni naslov, da vas bomo
lahko vpisali med donatorje in vam poslali zahvalno listino.
Organizator:

DPM »Mojca« Novo mesto
Rozmanova ulica 10, p.p. 63, Novo mesto
tel.: 07 33 71 470, gsm: 041 643 969
ID za DDV: SI59812982, MŠ 5097754
e-pošta: dpm.mojca1@siol.net
spl. stran: www.drustvopm-mojca.si

Prostovoljci in delavci Mojce
pripravljamo in izvajamo Veseli
december pet mesecev brez
enega evra plačila in nagrade.
Podatki za izpolnitev UPN naloga:
Koda namena: CHAR
Namen plačila: DONACIJA VD 2017-18
BIC banke: LJBASI2X
IBAN prejemnika: SI56 0297 0001 8202 409
Naslovnik: DPM Mojca, Rozmanova 10, Novo mesto

Že 48 let idejni vodja in glavni organizator Veselega
decembra: Janez Pavlin
Predsedstvo, člani in prostovoljci DPM Mojca
Predsednica: Marjeta Ferkolj Smolič
Tajništvo: Irena Plavec, Marija Pavlin

