
Dobrodelnost Združenja GW Slovenija 
 

 

V želji, da bi združenje postalo tudi širše družbeno koristno in prepoznavno, smo leta  2009 

odprli transakcijski račun, ki je bil namenjen nabiranju sredstev pomoči potrebnim.  

 

2010 – Humanitarna akcija – denarna pomoč socialno ogroženi družini iz Prekmurja 

• denarnim sredstvom, ki so se nabrala smo dodali še denarno pomoč naših sponzorjev 

in nekaj primaknili iz naše klubske blagajne 

• nekaj naših članov pa je dodatno prispevalo še oblačila 

 

2012 – Dobrodelnost – od tega leta dalje, vsako leto skupno sodelujemo z Zvezo paraplegikov 

Slovenije in Združenjem GW Slovenija 

• prvič smo izvedli skupni izlet s slovenskimi paraplegiki,  

• zbrali smo velik delež potrebnega denarja za nakup tekmovalnega invalidskega 

vozička za članico slovenske državne reprezentance v košarki na invalidskih vozičkih 

• izlet s paraplegiki je postal tradicionalen in ga ponavljamo vsako leto 

• zbrana sredstva namenjena dobrodelni pomoči:    

− pomoč pri nakupu rehabilitacijske postelje za Dom Paraplegikov v 

Pacugu,  

− finančni prispevek k  predelavi kombiniranega vozila v vozilo za prevoz 

oseb s posebnimi potrebami … itd.    

 

2013 – Dobrodelnost – plačilo malice za celo šolsko leto 18-im otrokom na Osnovni šoli Ob 

Rinži v Kočevju osemnajstim otrokom poplačali malico za celo šolsko leto  …  

 

2014 – Dobrodelnost (31.5.) – Društvo cerebralne paralize Sonček Celje na športnem igrišču    

pri OŠ v Stranicah 

 

2015 – Dobrodelnost (16.5) – Po praznovanju naše članice Nevenke Špes, smo se odpeljali 

na krajšo vožnjo in se v bližini Slovenskih Konjic udeležili dobrodelne akcije, ki je bila 

namenjena za pomoč pri zdravljenju/ operaciji otroka 

 

2016 – Sodelovanje (15.9.) – Veličasten sprejem svetovnega prvaka v seriji MXGP 

motokrosista Tima GAJSER 

 

2018 – Dobrodelnost (10.10.) – Druženje s Centrom za vzgojo in usposabljanje  Velenje 

(CVIU), Oddelek Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI) z motnjo v razvoju in 

gibalno oviranostjo 

 

2019 – Dobrodelnost (1.7.) - Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

(CIRIUS) smo izpolnili željo njihovih invalidov na vozičkih in jih z motorji popeljali na krajšo 

vožnjo 

 

Ne smemo pa pozabiti, da v decembrskih dneh se nekateri naši člani udeležijo tudi dobrodelne 

akcije »Božiček na motorju«, ki obiščejo in obdarijo bolne otroke v bolnišnicah.  


