
Vsak udeleženec bo za vstopnico namenil mini-
malno donacijo 0,50 €, s seboj pa lahko prinese 
tudi kakšno knjigo, ki bi jo rad podal naprej. Po 
predstavi bo potekala izmenjava knjig. Za vsako 
knjigo, ki jo bo hotel posameznik odnesti domov, 
bo namenil donacijo 0,50 €.

5. april 2013 ob 20. uri 

gledališka predstava 
Teatra 16 z izmenjavo knjig, 
v Kutlurnem domu v Šmartnem pri Litiji

Piši nam na: 
dan.za.spremembe@gmail.com, 
najdi nas na: 
www.mc-litija.si/dejavnosti/dan-za-spremembe, 
naš FB Dan za spremembe 2013 - Mc Litija

vse zbrane donacije bomo namenili socialno 
ogroženim učencem Podružnice s prilagojenim 
programom OŠ Litija za namen njihove udeležbe v 
šoli v naravi.

 V soboto, 6. aprila 2013, bo od 8. do 16. ure na 
ploščadi med športno dvorano in OŠ Litija, v 
Litiji potekal velik dogodek izmenjave uporabnih 
predmetov. Deloval bo po principu sejma, kjer 
bodo na stojnicah razporejeni zbrani uporabni 
predmeti, katere bodo obiskovalci dogodka lahko 
odnesli domov v zameno za simbolično donacijo, 
minimalnih 0,50 €.

Tema Dneva za spremembe je izmenjava 
predmetov, ki jih nujno potrebujemo za 
kvalitetno življenje, kot so:
 - uporabni in ohranjeni kuhinjski pripomočki 
   (kuhalnice, pribor, posoda, …)

- delujoči mali gospodinjski aparati 
   (mešalniki, rezalniki, kuhalniki, 
   grelnik za vodo, opekači, ipd.)

- ohranjeni pripomočki za prostočasne aktivnosti
   (kolo, rolerji, lopar za tenis, žoge, ipd. )

- ohranjene knjige in priročniki,
- večji kosi oblačil, ki bi jih tudi sami še nosili, 
   dobro ohranjeni in oprani 
   (bunda, plašč, jopica,ipd.),

- ohranjeni modni dodatki 
   (torbice, šali, rokavice, rute, …)

- drugi uporabni in dobro ohranjeni predmeti 
   (oprema za otroke, mobilni telefon, 
   sušilnik za lase, šolski pripomočki, …).

6.april 2013 od 8. - 16. ure

velika dogodek izmenjave 
uporabnih predmetov 
pred športno dvorano v litiji

Predmete bomo zbirali do 4. aprila 2013 na vseh 
OŠ in večini vrtcev na področju občin Litija in 
Šmartno pri Litiji ter Gimnaziji Litija, prav tako 
bodo uporabne predmete sprejemali s strani 
posameznikov, društev idr.:
- v MC Litija, 
   na Ponoviški cesti 12, 1270 Litija 
   (med 14. in 20. uro od 2.4. – 4.4.2013),
- v prostorih župnije Litija, 
   pred staro učilnico pri Borovu 
   (med 18. In 19. uro od 2.4. do 4.4.2013) in
- v Klubu Litijskih in Šmarskih študentov, 
   na Valvazorjev trg 8, 1270 Litija 
   (v času njihovih uradnih ur v dneh 
   od 25.3. - 4.4. 2013: ponedeljek, sreda in petek 
   od 17:00 - 20:00 in sobota od 15:00 - 17:00). 

Ohranjene in uporabne predmete bomo sprejemali 
tudi na samem dogodku 6. aprila 2013 do 11. ure.

zbirna mesta uporabnih predmetov:
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LUKA SE ŽENI

GLEDALIŠKA PREDSTAVA TEATRA 16
LUKA SE ŽENI Z IZMENJAVO KNJIG


