
Dobrodelni projekt, ki je vzbudil pozornost medijev: 

 

 

REŠEVALCI za REŠEVALCE  
 
Še pomnite uničujoče poplave na Balkanu, ki so prizadele 

več sto tisoč ljudi in povzročile ogromno gmotno škodo? Mi 

jih. Zlasti prizora reke Bosne, ki je poplavila mesto Doboj v 

samo 6 minutah. Voda je obenem povsem ohromila tudi 

tiste, ki vsak dan pomagajo drugim – reševalnim službam.  

Zato smo septembra letos v Zavodu Innova5 s pomočjo 

slovenskih reševalcev, gasilcev in prostovoljcev pričeli z 

nevsakdanjim projektom nabave reševalnega vozila za 

omenjeno mesto. Tako zanimivim, da se je RTV Slovenija 

odločila spremljati našo pot do samega konca.  

 Ker izjemne situacije terjajo nevsakdanje pristope smo se v Zavodu 
Innova5 odločili posneti koledar, ki bo povsem drugačen od ostalih, 
atraktivnejši in unikaten. Prave reševalce smo prikazali v vlogi 
superjunakov z nadnaravnimi sposobnostmi, mesece pa opremili še z 
motivacijskimi reki.  

 

S pridobljenimi sredstvi nameravamo kupiti rabljeno 
reševalno vozilo in ga obnoviti, da bo lahko še lep čas 
opravljalo poslanstvo reševanja človeških življenj.  
 
Se vprašate zakaj rabljeno vozilo in ne novo?  
Bosna še dolgo ne bo zmožna nadomestiti vsega, kar je bilo uničeno, 
potrebe pa narekujejo takojšnje rešitve. Proces dostave obnovljenega 
vozila je bistveno krajši (in cenejši), zaradi česar je uspeh akcije veliko 
bolj verjeten. 

 

 
BREZ VAŠE POMOČI NAM NE BO USPELO. 

ZA USPEH AKCIJE MORAMO PRODATI 

3.000 KOLEDARJEV PO 9,99 EUR. 

 

PROSIMO VAS, DA NAS PODPRETE Z 

IZPOSTAVITVIJO POSTERJA ALI 

OBVESTILA V VAŠI USTANOVI. 

 

Z MALO DOBRE VOLJE SI BOSTE LAHKO 

IZID AKCIJE SPREMLJALI NA RTV 

SLOVENIJE, KI JE NAŠ MEDIJSKI 

SPONZOR! 

 

KAJ: Projekt Reševalci za 

Reševalce 2015, dobrodelni 

koledar 

NAMEN: Nabava in dostava 

obnovljenega reševalnega vozila 

za reševalno postajo Doboj, BiH 

KDO: Zavod Innova5 Ilirska 

Bistrica 

KAJ POTREBUJEMO: Podprite nas 

s pozivom zaposlenih k nakupu 

koledarja 

KAJ NUDIMO: Dober občutek, da 

ste se dotaknili usode mnogih 

pomoči potrebnih ljudi. Življenje 

je kot bumerang. Pomagajmo 

danes, morda bomo jutri sami 

potrebovali pomoč. 

Naročila in dodatne INFO: 

WWW.INNOVA-5.COM 

GSM: 040 199 592 

  

POVZETEK BISTVENIH 
INFORMACIJ 

http://www.innova-5.com/

