
                          Oktober 2019 

Spoštovani, 

slovensko Mednarodno združenje žensk Ljubljana »SILA-IWCL« organizira letos svoj 26. vsakoletni           
mednarodni dobrodelni bazar. Z veseljem naznanjamo, da bo letošnji bazar spet potekal v središču              
Ljubljane, v Grand Hotel Union, v nedeljo, 1. decembra, med 10:00 in 16:00. 
SILA-IWCL organizira vsako leto, s pomočjo več kot 30 lokalnih veleposlaništev in konzulatov,             
dobrodelni bazar, eno največjih dobrodelnih prireditev v Sloveniji. 
 
Z veseljem sporočamo, da bomo letos podprli dobrodelne organizacije s poudarkom na projektih za              
otroke, njihovo zdravje in dobrobit. Podprli bomo nakup medicinskega aparata, ki pomaga pri             
diagnosticiranju neonatalne osteopenije pri novorojenčkih, znanstveno raziskavo na področju         
sladkorne bolezni pri otrocih, projekt Botrstvo, kjer bomo podprli 5 otrok iz socialno šibkih družin,               
projekt Sladkorčki in njihovo delavnico na temo življenja z diabetesom ter Slovensko društvo za              
Celiakijo in njihov projekt predaje teoretičnega in praktičnega znanja šolam in otrokom s tovrstno              
diagnozo. 
Naši partnerji so:              Klinični oddelek za neonatologijo, UKC Ljubljana, 
                                          Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove  
                                          (pedijatrija), UKC Ljubljana, 
                                          Botrstvo, 
                                          Sladkorčki, 
                                          Slovensko društvo za Celiakijo. 
 
Z namenom, da bi bil letošnji bazar uspešen, Vas vljudno prosimo za Vašo velikodušno podporo.               
SILA-IWCL z veseljem sprejema kakršnekoli finančne prispevke ali podporo v obliki izdelkov in/ali             
storitev, ki bi jih lahko prodali na stojnicah različnih držav, jih predstavili na našem srečelovu ali                
uporabili za pomoč pri logistiki, povezani z organizacijo bazarja. 
 
Če se odločite za finančno pomoč, Vas prosimo, da znesek nakažete neposredno na naš SILA-IWCL               
račun: Sberbank, IBAN: SI56 3000 0010 4338280, SWIFT/BIC koda: SABRSI2X. Če se odločite za              
finančni prispevek ali podporo v obliki izdelkov in/ali storitev, Vas prosimo, da to storite do 22.                
novembra 2019, da lahko ime vašega podjetja ponosno objavimo na našem seznamu darovalcev v času               
bazarja in na naši spletni strani (www.sila.si). 
 
Če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete več informacij, nam pišite na silabazaar@gmail.com. 
Odbor dobrodelnega bazarja SILA-IWCL 2019 se Vam vnaprej iskreno zahvaljuje za vašo pomoč pri              
naših prizadevanjih pri zbiranju sredstev. 
S spoštovanjem, 

 
Marta Berglez                                                                  Marisa Kogovšek 
Predsednica SILA-IWCL                                                Predsednica odbora bazarja  SILA-IWCL 2019 
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