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Namen in cilj organizacije je pomoč socialno ogroženim otrokom. Od 
februarja 2014 do oktobra 2015 smo aktivno sodelovali z Mladinskim 
domom Malči Beličeve, kjer živijo otroci zaradi neugodnih družinskih 
razmer v celodnevni/celoletni oskrbi. Sredstva smo pridobivali z donacijami 
pravnih in fizičnih oseb. 
 

Maja 2014 smo v Mladinskem domu Malči Beličeve pripravili veliko 
prireditev otrokom in zaposlenim. Z nami so bili številni eminentni gostje,s 
srcem za otroke. 
 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

V Mladinskem domu Malči Beličeve smo uvedli in izvajali redne tedenske 
funkcionalne vadbe z Olimpiki. Razvili smo redno in uspešno tedensko 
nogometno ekipo Olimpiki, s profesionalnim nogometašem. Otroke smo 
vključili v redne tečaje jahanja, Hipodrom Stožice.  
 
V domu  smo imeli predstavitev kickboxa, kamor smo vključili  dekleti v redni 
trening. Imeli smo predstavitev breakdanca. Redni trening rugbiya sta 
obiskovala fanta. V trening ritmične gimnastike smo vključili eno dekle. V 
redni nogometni trening nogometne šole pa smo vključili enega fanta. V maju 
in juniju smo imeli v domu treninge tenisa za mnogo otrok. 
 

KULTURA 

 

Lutkovno delavnico in izdelovanje lutk je otrokom predstavila in z njimi 
ustvarjala gospa Irena Rajh, direktorica Hiše otrok in umetnosti.Ustvarjalne 
delavnice smo imeli s podjetjem Bioars d.o.o., ustvarjanje naravnih mil in 
piškotov. Pevec Patrik Jagodic je društvu in otrokom posvetil pesem z 
naslovom »Mala moja«, s katero jih je glasbeno navdušil.  Glasbena skupina 
DarMar jim je podarila novo kitaro. 
 

Za pustno rajanje smo priredili zabavo, skupaj z gospo Niko Poles, žena 
Petra Polesa. Za lutkovno igrico, katero je dramski  igralec in režiser g. Uroš 
Potočnik uprizoril z otroci, je društvo priskrbelo potrebni material za izdelavo 
vseh potrebnih rekvizitov, lutk! 
 



V Mladinski dom smo pripeljali številne VRHUNSKE ŠPORTNIKE, javne 
osebe, umetnike, strokovnjake, somišljenike, kateri so pomagali otrokom ter 
jih obdarili (npr. nogometaši z dresi). 
 

Na Prešernov dan smo obiskali in si ogledali Predsedniško palačo in se 
spoznali s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. 
 

MATERIALNE DONACIJE  
 

Društvo Olimpiki je otroke razveselilo z mnogimi materialnimi donacijami.  
Podjetja, ki so donirala: 

- HERVIS d.o.o., je neizmerno razveselil našo nogometno ekipo 
Olimpiki in nekatere ostale otroke s številnimi športnimi copatami, 
kopačkami, štucnami, nahrbtniki in nogometnimi žogami, 

- Trgovina Kalček z zdravimi proizvodi, kjer smo otroke poučili o 
zdravem načinu življenja, 

- Pekarna Pečjak je otroke obdarila z rogljički, 
- Podjetje Zabava je omogočilo društvu obdaritev otrok z baloni, 
- Trgovina FOX s številnimi modernimi majicami, kapami, denarnicami, 
- Trgovina Tukano s ptičjo hišico in ptičjo hrano, 
- Fotoatelje Tivoli in Fotograd s številnimi fotografijami, s katerimi smo 

razveselili otroke, 
- Center Oxford z angleškimi knjigami. 

Mi pa smo jim podarili številne majice z napisom Olimpiki, koledarje,.. 
 

Na pobudo in povabilo naše organizacije je 15. oktobra 2015 Mladinski dom 
Malči Beličeve obiskal predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. 
Milan BRGLEZ, skupaj z ambasadorko naše organizacije prof. dr. Gabi 
Čačinovič Vogrinčič. 
 
Zahvaljujemo se številnim odličnim športnikom, umetnikom, športnim 
društvom, institucijam, različnim strokovnjakom, podjetjem za številne 
donacije v obliki opravljenih prostovoljnih ur, treningov otrok, pomoči društvu 
in za sodelovanje!  
 
Vse obšolske dejavnosti so plačljive, zato smo hvaležni za vse, kar smo 
skupaj dali otrokom, predvsem pa poznanje, koristnega in zdravega 
preživljanja prostega časa. 
 

Največ vloženega je bilo osebno mojega dela in energije: telefonskih 
pogovorov, koordinacij, voženj, srečanj, prepričevanja ljudi in udejstvovanja 
v lep humanitarni projekt za otroka. 
 
 
 



9.  junija 2015 smo v Hali Tivoli izvedli in omogočili VELIKO dobrodelno 
prireditev ALL LEGENDS - tekma nogometnih in košarkarskih legend in 
drugih športnih asov velikih src.   
 
Za vse otroke in zaposlene Mladinskega doma Malči Beličeve (100 oseb) 
smo organizirali izlet v Bohinj, obiskali smo adrenalinski park, prav tako smo 
jim omogočili vožnjo s kanuji po Bohinjskem jezeru, izlet na Vogel,.. Otroci 
so preživeli nepozabni dan v Bohinju. 
 

Novembra 2015 smo razvili vseslovenski projekt  

VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA   

katero sestavljajo odlični športniki, novinarji, glasbeniki in strokovnjaki. 

 
V  leto 2016 smo vstopili z novim humanitarnim projektom, s katerim po 
različnih krajih po Sloveniji igramo dobrodelne nogometne tekme za otroke 
potrebne pomoči. VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA se pomerijo z ekipo 
tamkajšnih veljakov (športnikov, gospodarstvenikov, županov, itd.). 
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