POROČILO DELOVANJA, leto 2017.
Športno društvo OLIMPIKI – Humanitarna
organizacija.
Namen in cilj organizacije je pomoč socialno ogroženim otrokom. Od
ustanovitve februarja 2014 kontinuirano pomagamo Mladinskem domu
Malči Beličeve, kjer živijo otroci zaradi neugodnih družinskih razmer v
celodnevni/celoletni oskrbi. Sredstva pridobivamo z donacijami pravnih in
fizičnih oseb.

Z dobrodelno ekipo VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA smo izvedli deset
nepozabnih športnih prireditev širom po Sloveniji. Projekt je zajemal

številne strokovnjake, odlične športnike,
novinarje, glasbenike in somišljenike.
8. Dobrodelna tekma, 20. januar 2017, ČRNOMELJ, 2.900,00 €
 za Dominika Lozarja 1.450,00 €,
 za Društvo Sožitje Bela krajina 1.450,00 €.
9. Dobrodelna tekma, 31.marec 2017, LENDAVA, 1.645 eur
za šolske sklade vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Lendava
10. Dobrodelna tekma, 13. junij 2017, LJUBLJANA. Gostovanje na
dobrodelnem dnevu za otroke in družine v ljubljanskem parku Tivoli z ekipo
Čarobnega dne.

S projektom smo donirali 41.445,02 EUR in podarili
številne materialne donacije za otroke.
Športno društvo Olimpiki je bil ustanovitelj in pobudnik vseslovenskega
projekta VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA. V vsakem kraju, kjer smo

gostovali
smo bili toplo sprejeti in soustvarjali; kot organizator s
soorganizatorji bogat športno, kulturni program povezovanja dobrih ljudi, za
vse dobro naše družbe in otrok, pisanih v zgodovino! Vanj so bile vložene
iskrene, požrtvovalne številne ure prostovoljenega dela in finančnih sredstev.

Na pobudo Nataše Olimpiki, smo dne 03.07.2017 pričeli
ustvarjati in ustvarjamo obsežen, naš prvi mednarodni
humanitarni projekt, dobrodelno hokejsko tekmo med
legendami SLOVENSKEGA in RUSKEGA hokeja, katera se bo
odvila 14.septembra 2018 na Bledu. V tem času smo ustvari
ugledno ekipo slovenskih hokejistov Olimpiki in si pridobili
številne podpornike tako v Sloveniji kot v Rusiji.
Podporniki dobrodelnega projekta so:













predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez
gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije
gospod Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Vlade
Republike Slovenije
gospod mag. Dejan Židan, podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje znanost in šport Vlade Republike
Slovenije
gospod Primož Šeligo, veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji
Ruska hokejska zveza
Nj. eksc. gospod Doku Gapurovič Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije v Republiki
Slovenije
gospod Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija - Rusija
prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
gospod Miro Cerar st.

Iz srca iskrena hvala vsem soudeležencem, soustvarjalcem, donatorjem in
sponzorjem. Neizmerna velika vrednost je delo vsakega posameznika, podjetij
in vseh, kateri so sodelovali pri posameznih projektih in z nami sodelujejo.
Humanitarnost za pomoč najranljivejšim ne pozna meja. Tako se nam je, na
našo veliko željo uspelo povezati z Rusko federacijo in si ustvariti prijateljstvo
in skupen dobrodelni projekt. Sodelovali smo že s sosednjo Hrvaško, z nami je
sodeloval pevec Davor Radolfi.
Znova in znova Olimpiki dokazujemo, da lahko stopimo skupaj in s skupnimi
močmi, prizadevnostjo naredimo velike stvari, kar smo dokazali enako z

izjemnim, obsežnim in BOGATIM projektom leta 2014/2015, katerega smo
izvajali z otroci MLADINSKEGA DOMA MALČI BELIČEVE v Ljubljani.
Nas niso le besede, imamo rezultate in vizijo. Lahko smo lep vzor
marsikaterim organizatorjem velikih dobrodelnih akcij pomoči potrebnim.
S spoštovanjem in ljubeznijo,
Nataša Olimpiki, predsednica
Šporno društvo Olimpiki

Ljubljana, 30.marec 2018

