NLB Dobra zvezda: Nebo ni meja, kadar želimo pomagati

NLB Skupina je konec leta 2009 zaokrožila z vseslovensko humanitarno akcijo NLB Dobra
zvezda, ki se nadaljuje tudi v letu 2010. V okviru akcije bo otroškim oddelkom desetih
slovenskih Splošnih bolnišnic donirala sredstva za izboljšanje pogojev zdravljenja, hkrati
pa otrokom podarila 30 obiskov klovnov Rdečih noskov, da bodo dnevi, ki jih otroci preživijo v
bolnišnici, prijetnejši.
Akcija NLB Dobra zvezda se je pričela že v mesecu novembru 2009. Predaja simbolnega čeka
NLB Skupine otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec tako predstavlja eno v
nizu desetih donacij slovenskim Splošnim bolnišnicam. Odločitev NLB Skupine je pozdravil
Janez Lavre dr. med., specialist internist, direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki je ob
tem poudaril, da sta v teh časih prav humanitarnost in posluh za soljudi še toliko bolj
pomembna.
V vseslovenski humanitarni akciji NLB Dobra zvezda poleg NLB sodelujejo tudi članice NLB Skupine:
NLB Vita, Prvi faktor, NLB Propria, Skupna, NLB Skladi in LHB Finance. Namesto klasičnih novoletnih
voščil so tako stranke in poslovni partnerji NLB Skupine prejeli prav posebnega voščila - v obliki
otroških nasmehov.
Otroškim oddelkom regijskih bolnišnic v Sloveniji bo NLB Skupina podarila skupaj 40.000 evrov, poleg
tega pa tudi obiske Rdečih noskov. Priljubljeni klovni bodo namreč otroke v bolnišnicah obiskovali do
pomladi 2010 in jim popestrili dan s smehom.
NLB že tradicionalno namenja posebno pozornost humanitarnim aktivnostim, saj vsako leto s
finančnimi sredstvi podpre več kot 100 tovrstnih organizacij. Med drugim je dolgoletni generalni
pokrovitelj Unicefa, podpornik Rdečega križa Slovenije in Karitas Slovenija. Zbiranju humanitarnih
prispevkov strank so namenjeni tudi zbiralniki drobiža v vseh poslovalnicah NLB po Sloveniji. V
zadnjih štirih letih se je v njih nabralo več kot 36.000 evrov prostovoljnih prispevkov strank. Pri tem je
pomembno, da so vsa nakazila občanov na prijavljene humanitarne akcije oproščena plačila
nadomestila.
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