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Projekt podpira:

Hajndl 4, 2274 Velika Nedelja, Tel: 041 955 164

Organizator projekta:

Si želite sodelovati v projektu, ki poteka po celem svetu 
z namenom izboljšati svoje fizično in psihično počutje?

Želite povečati prepoznavnost  
in zavedanje o multipli sklerozi?

Želite prosti čas preživeti v dobri družbi  
in spoznati nekaj novega?

PRIDRUŽITE SE NAM!

1

V dobri družbi zmoremo prehoditi svet  
in graditi ozaveščanje o MS.  
Skupaj smo močnejši od bolezni.

Vabimo vas, da se nam pridružite v projektu  
SKUPAJ ZMOREMO!, kajti multipla skleroza  
(MS) nas ne ustavi!
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S projektom želimo povečati zavedanje 
o vlogi fizične zmogljivosti in pomenu 
vzdrževanja stikov. Vsakodneva fizična 
aktivnost izboljša kvaliteto življenja 
vsakega posameznika.

Skupaj izkoritimo prosti čas na učinkovit 
in koristen način. Hoja je oblika 
rekreacije, ki izboljša vzdržljivost, 
gibljivost, ravnotežje in moč. Je aktivnost 
skoraj celega telesa in krepi dihalni in 
srčno-žilni sistem.

S projektom želimo udeležence in širšo 
javnost ozaveščati o multipli sklerozi.

Skupaj  virtualno prehodimo 
svet, s pomočjo štetja korakov. 
Projekt je zasnovan tako, da 
štejemo korake, ki jih prehodimo 
s pomočjo pedometra. 
Udeleženec projekta prejme 
pedometer in postane eden 
od sedmih članov skupine. Cilj 
skupine je, da prehodi čim več 
virtualnih kilometrov po svetu in 
pomaga prehoditi svet. Projekt 
se začne na svetovni dan MS,  
25 maja 2016 in traja 100 dni. 

Vsem, ki želijo izvedetni več 
o svoji fizični zmogljivosti. 
Vsem, ki želijo izboljšati 
kvaliteto življenja.  
Vsem, ki želijo koristno in 
učinkovito preživetio prosti 
čas v dobri družbi. 
Vsem, ki želijo povečati 
prepoznavnost in zavedanje o 
MS v širši javnosti.

Prijavite se lahko po 
elektronski pošti  
info@spoznajmo-ms.eu 
ali pokličite na  
051 342 963 (Srečko).

Več o  globalni pobudi o izboljšanju fizičnega in psihičnega počutja 
posameznika (GCC; Global Corporate Challenge) si lahko preberete  
na spletni strani: https://www.gettheworldmoving.com

Zakaj projekt 
Skupaj  
zmoremo? 

Kako poteka 
projekt Skupaj 
zmoremo?

Komu je  
namenjen  
projekt?

Kje se 
lahko  
prijavim? 
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Projekt SKUPAJ ZMOREMO poteka pod 
pokroviteljsvom društva Spoznajmo multiplo 
sklerozo in globalne pobude o izboljšanju fizičnega 
in psihičnega počutja posameznika (GCC; Global 
Corporate Challenge).

Projekt se prične  
na svetovni dan MS 
25. maja 2016  
in traja 100 dni.


