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SEKCIJA  FRIZERK  IN  KOZMETIČARK  
 

 

Številka: 50/ok/2017 

Datum: 12. julij 2017   

 

DOBRODELNA AKCIJA SEKCIJE FRIZERK  IN KOZMETIČARK, 

  OB PRAZNOVANJU 65. LETNICE DELOVANJA DOMA DR. 

JOŽETA POTRČA V POLJČANAH 
 

Vabimo vas, da se udeležite dobrodelne, humanitarne akcije Sekcije frizerk in kozmetičark pri OOZ 

Slovenska Bistrica, ki bo potekala  

 

od 11. septembra do 13. septembra 2017 med 9. in 12. uro ter med 14. in 17. uro, 

v prostorih Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. 
 

Dobrodelno akcijo organiziramo v okviru programa dela sekcije za leto 2017 ter z občutki hvaležnosti 

in veselja, ki smo ga kot sekcija s svojo prisotnostjo v domu  pred dvema letoma  bile deležne.  

 

V Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah letos praznujejo 65. obletnico obstoja. V času  od 14. do 16. 

septembra 2017 bodo potekale prireditve (osrednja prireditev, revija pevskih zborov stanovalcev in 

zaposlenih v socialnih zavodih, Dan doma 2017) in odločili smo se, da stanovalcem doma v dneh 

pred tem osrednjim dogodkom s škarjami in britvami ne le uredimo lepe pričeske, temveč jim z 

veliko pozitivne energije razplamtimo iskrice veselja v očeh in polepšamo njihov vsakdan. 

 

V ta namen smo se dogovorili s ponudniki materialov za izvajanje frizerskih storitev, da bodo 

prispevali materiale kot donacijo. Vi pa morate poskrbeti za ostalo potrebno opremo (ogrinjalo, 

škarje, glavnik…).  

 

V zavedanju, da bi se potreba po medsebojni pomoči morala razvijati kot nekaj zelo naravno 

človeškega, kar nas tudi nenazadnje notranje bogati, pričakujemo, da si boste vzeli čas in se odločili za 

sodelovanje ter nas poklicali na sedež zbornice, telefon 02/818 14 84 ali nam odločitev sporočili na  

elektronski naslov olga.kampus@ozs.si . 

Po prijavi vas bo predsednica gospa Breda Brumec  poklicala in vam dala še več informacij o 

dogodku, kakor tudi razpored glede sodelovanja po posameznih dnevih. 

Če želite o izvedbi dogodka že sedaj več informacij, lahko gospo Bredo pokličete na 040 972 550. 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo ! 

 

                      Sekretarka OOZ                                                                           Predsednica sekcije 

                         Olga Kampuš                                                                              Breda Brumec l.r.            
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