Maribor, maj 2020

ZADEVA: Prošnja za donacijo Fundaciji Mima za financiranje mladih
obetavnih športnikov v Sloveniji

Spoštovani,
Na vas se obračam v imenu Fundacije Mima, ustanove za mlade upe (v
nadaljevanju: Fundacija Mima), ki sem jo ustanovila v sodelovanju s člani
Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom štipendiranja in
financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči in prihajajo iz
socialno ogroženih družin v Sloveniji.
Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi profesionalno, je bilo v
preteklosti dostopnejše in cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi
stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila ur vadbe, organiziranih
prevozov na treninge ali tekme ter udeležbo na tekmovanjih. Z ustanovitvijo
Fundacije Mima želimo skupaj s člani Humanitarnega društva Rotaract klub
Maribor priskočiti na pomoč staršem in skrbnikom, ki s težavo financirajo
športne aktivnosti svojih otrok, prepoznavajo pa potencial in voljo otrok do
športne vadbe. Ukvarjanje s športom je meni osebno prineslo veliko
pozitivnih življenjskih izkušenj, zakaj ne bi začetek športne poti omogočili
tudi najšibkejšim v družbi.
Fundacija Mima namenja sredstva preko letnega razpisa mladim obetavnim
športnikom do 18. leta starosti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Merila
dodeljevanja sredstev so tako oblikovana na način, da so sredstva namenjena
socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev
za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno.
Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih
obetavnih športnikov podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 250,00 EUR
na vlogo. V letu 2018 smo prejeli kar 90 vlog a žal lahko podelili skupna
sredstva v višini 3.500,00 EUR, kar je zadostovalo za 14 vlog.
Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor,
TRR: SI56 0451 5000 2571 590, DŠ 48812439

Sredstva za izvedbo letnega razpisa zbiramo preko dobrodelnih dogodkov
in s pomočjo donacij podjetij ter posameznikov, ki prepoznajo pomen
športne vadbe za otroke iz socialno ogroženih družin.
V ta namen se na vas obračam s prošnjo po donaciji sredstev v Fundacijo Mima za
izvedbo razpisa za podelitev sredstev v letu 2020. Sredstva lahko nakažete na TRR
SI56 0451 5000 2571 590, odprt pri Novi KBM Maribor.

Vljudno prosimo za preučitev prošnje in povratno informacijo.
Lep športni pozdrav,
Mima Jaušovec

Več informacij o fundaciji najdete na spletni strani www.mimajausovec.com,
zavihek Fundacija ali preko https://www.facebook.com/fundacijamima/.

Kontakt za morebitna dodatna vprašanja:
Aljoša Kirič, član upravnega odbora Fundacije Mima
E-MAIL: aljosa.kiric@gmail.com
GSM: 040679424
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