3/21/2018

ЕКИПА.МК донираше за помош на дечињата од ХОПС – Екипа

(http://ads.ekipa.mk/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=950__zoneid=33__cb=cc1f6f2eba__oadest=https%3A%2F%2Fcampusexperiencermf.com%2Fmk%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0

ЕКИПА.МК донираше за помош на дечињата од ХОПС
 Никола Ѓуровски
СПОДЕЛИ:
Ми се допаѓа 145

 12.04.2017 / 17:32
Сподели 145

Tweet

(https://3p3x.adj.st/?
adjust_t=u783g1_kw9yml&adjust_fallback=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2F%3Futm_source%3DPartner%26utm_medium%3DSharebutton%26utm_campaign%3DDefualt&adjust_campaign=Sharebutton&adjust_deeplin
mk-donirashe-za-pomosh-na-dechinata-od-hops%252F)

http://ekipa.mk/ekipa-mk-donirashe-za-pomosh-na-dechinata-od-hops/

1/5

3/21/2018

ЕКИПА.МК донираше за помош на дечињата од ХОПС – Екипа

Редакцијата на ЕКИПА.МК беше дел од донаторската аукција на невладината организација ХОПС,
организирана за собирање на финансиски средства за помош на дечињата чии родители се корисници на
дроги и сексуални работници. Купениот дрес од РК Вардар ќе биде дониран токму на едно од дечињата
за кои беше организирана оваа хуманитарна донаторска аукција.

„Како недостиг на финансии имаме потреба да мрдаме со прст и да направиме нови
акции за да можат нашите дечиња да продолжат да доаѓаат во дневниот центар за
рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС, каде ќе продолжат да разговараат со
својот психолог, да работат со својот педагог, ќе комуницираат со социјалните
работници, ќе изработуваат креативни изработки, ќе го развиваат својот креативен ум, а
воедно ќе им овозможиме и посети на културни и социјални активности“, истакнаа
одговорните од ХОПС.
ЕКИПА.МК беше само еден мал дел од многуте донатори кои се појавија на оваа донаторска аукција и
одговорија на повикот на ХОПС.
Со свои донации оваа хуманитарна вечер ја помогнаа и ФФМ, УНИЦЕФ, претставници на странските
амбасади и невладините организации, политички партии и нивни лидери како и многу други компании и
личности, кои купија дел од изработките на дечиња, но и врвни уметници, како Ване Костуранов, Зоран
Кардула, Индог, Тони Попов, Вања и Катја Штркова, Ирина Тошева, Галерија Анагор…
Манифестацијата што се одржа во Јавна Соба ја водеше Сашко Коцев, кој на интересен начин истакна
„иако сите франци ги изнесоа од државата, можете слободно да купувате во денари и во евра“.
[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID in shortcode or problem with query.
 Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии), како и
нивно линкување НЕ е дозволено без согласност од Редакцијата на ЕКИПА
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ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ
Бразилецот Роналдо ја откри причин... (http://ekipa.mk/braziletsot-ronaldo-ja-otkri-prichinata-za-najgrdata-frizura-vo-istorijata-na-fudbalot/)
ВИДЕО: Летонците ги казнија промаш... (http://ekipa.mk/video-letontsite-gi-kaznija-promashuvanata-na-selektsijata-do-19-godini/)
Деца измислија „зелен“ начин како ... (http://ekipa.mk/detsa-izmislija-zelen-nachin-kako-da-go-odrzhuvaat-vetrobranskoto-staklo-chisto/)
Арсенал повторно мечтае за Форсберг (http://ekipa.mk/arsenal-povtorno-mechtae-za-forsberg/)
Македонија со победничка надеж гос... (http://ekipa.mk/makedonija-so-pobednichka-nadezh-gostuva-na-farski-ostrovi/)
Данец одново ќе ги „скара“ Реал Ма... (http://ekipa.mk/danets-odnovo-ke-gi-skara-real-madrid-i-barselona/)
Селекцијата до 17 години против Ир... (http://ekipa.mk/selektsijata-do-17-godini-protiv-irska-gi-pochnuva-elitnite-kvali katsii-vo-polska/)
Гатузо ќе потпише нов договор со М... (http://ekipa.mk/gatuzo-ke-potpishe-nov-dogovor-so-milan/)
Работнички во друштво со европскат... (http://ekipa.mk/rabotnichki-vo-drushtvo-so-evropskata-fudbalska-elita-foto/)
Синовец: МЗТ е мојот втор дом (http://ekipa.mk/sinovets-mzt-e-mojot-vtor-dom/)
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