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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 

Dobrodelni zaposleni Addiko banke  
 

Ljubljana, 19. december 2016 – Že tradicionalno so zaposleni Addiko banke odprli svoje srce 
in pokazali, da so lahko tudi bančniki srčni, ki prostovoljno darujejo za tiste, ki so bolni ali 
socialno ogroženi. Addiko banka je prispevala tudi finančno, prav tako tradicionalno 
donacijo, v vrednosti 15.000 EUR.  

V Addiko banki smo organizirali „Teden dobrodelnosti“, v katerem so imeli zaposleni možnost 
sodelovati na tri načine: zbiranje hrane in ostalega za socialno ogrožene družine, sodelovanje v 
projektu „Trije zimski botri“ in darovanje krvi.  

Izkupiček dobrodelnega tedna je bil: več kot 100 kg hrane, otroške hrane, higienskih 
pripomočkov in čistil, 20 otrok bo dobilo personalizirana darila iz pisem, ki so jih pisali 
decembrskim dobrim možem, več kot 30 zaposlenih pa je skupaj darovalo več kot 13 litrov krvi.  

Addiko banka je prispevala tudi finančno donacijo v višini 15.000 EUR za projekta 
Večgeneracijski center in Botrstvo, ki ju izvaja Zveza prijateljev mladine Moste Polje. Gre za 
sredstva, ki bi jih sicer namenili novoletnim poslovnim darilom. Že veliko let zapored jih raje  
namenimo tistim, ki to najbolj potrebujejo. Na ta način vsaj malo prispevamo k upanju v družbi, 
predvsem pri tistih, ki se vsak dan borijo za najbolj osnovne dobrine. 

Predaja materialnih dobrin je bila na sedežu banke, v Steklenem dvoru. Predstavnicama Zveze 
prijateljev mladine Moste Polje so materialne dobrine predali kar sami, predstavnik uprave 
banke, Tadej Krašovec, pa je ge. Aniti Ogulin simbolično predal ček za finančno donacijo.  

Predsednica ZPM Moste Polje, Anita Ogulin, se je vsem zaposlenim iskreno zahvalila: »V 
prazničnem času so otroci iz socialno šibkih družin še posebej potisnjeni na rob. Njihovi starši ali 
skrbniki  ne zmorejo uresničevati niti najmanjše želje in širiti veselja, kot to lahko storijo starši 
številnih vrstnikov. Premnogi  se zbujajo v mrzla stanovanja, kjer ni prav nobene sledi praznikov. 
Otroci pa sanjajo dobre može, ki jih bodo morda obiskali. Zato smo iskreno hvaležni družbi 
Addiko bank ter zaposlenim, ki ste poskrbeli za tako srčna darila otrokom v stiski. Zares - v 
imenu otrok, družin, našem in svojem imenu - srčna hvala za vašo pomoč, ki je veliko veselja 
ponesla v mehka naročja otrok in priklicala velike nasmehe do majhnih ušesk. Naj prav v 
vsakemu od vas sreča najde svoje domovanje.« 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktna oseba za medije:  
 
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588 


