Tárgy: Varázsolj mosolyt egy társad arcára! Karácsonyi adománygyűjtő akció.
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Engedje meg, hogy beszámoljunk egy olyan kezdeményezésről, ami Magyarország minden
általános iskoláját érinti és egy nemes cél érdekében valósul meg! A PontVelem Okos Program és a
Máltai Szeretetszolgálat közös szervezésében, idén karácsonykor nagyszabású jótékonysági akció
kerül lebonyolításra az EMMI és a 24H futár támogatásával. Az akció keretében a diákok a használt,
de jó állapotú játékaikat ajánlhatják fel rászoruló társaiknak.
Varázsolj mosolyt egy társad arcára! A szervezők célja, hogy idén karácsonykor az ajándék
adományok segítségével sok-sok gyerek arcára varázsoljanak mosolyt! Egyrészt a rászoruló
gyermekeknek, akik örülnek a felajánlott ajándékoknak, másrészt, azoknak, akik adnak, akik
megélhetik az önzetlen segítés örömét.
Az akció menete roppant egyszerű! A gyermekek beviszik az iskolába a megunt, de jó állapotú
játékaikat dobozban, majd átadják a tanáruknak. A tanár a gyűjtési időszak végén igényli a
csomagok elszállítását az iskolából. Az iskolákból összegyűjtött csomagokat a Máltai
Szeretetszolgálat juttatja el a rászoruló gyerekeknek. A SegítsVelem Karácsonyi Gyűjtése csak az
iskoláknak és tanulóiknak köszönhetően lehet eredményes, kizárólag az Önök együttműködésével
valósulhat meg!
A karácsonyi ajándékok gyűjtésének pontos menetét a levelünk második felében vagy a
Karácsonyi gyűjtés oldalon találja meg.
Gyűjtési időszak:
2015. november 30-tól december 11-ig tart!
Elszállítási időszak:
2015. 51. hete
Kérjük, bátorítsa a tanárokat és ezzel a diákokat is a rászorulók támogatására, valamint az akcióhoz
készült plakátot töltsék le weboldalunkról és ragasszák ki azt minél több osztályban, helyen az
iskolában! Minden használható adomány számít, de a lényeg a gesztus, az önzetlen felajánlás
öröme! Gyűjtsünk össze sok-sok ajándékot és mosolyt, hogy idén karácsonykor minden gyermek
örülhessen!
A PontVelem Okos Programban a karácsonyi időszakon túl is, egész évben lehet jótékonykodni! A PontVelem Okos
Program a tudatos iskolák és diákok programja, amiben a munkaalapú társadalmi modell alapján, játékos környezetben
arra tanítják a diákokat, hogy az elvégzett munkával (iskolai szelektív gyűjtés) megkeresett jövedelmet (pontok) nem kell
azonnal elkölteni (beváltani ajándékokra), hanem érdemes vele gazdálkodni, takarékoskodni, sőt akár nemes célokra is fel
lehet ajánlani. A program a Máltai Szeretetszolgálattal karöltve lehetővé teszi a diákoknak, hogy kiemelt területeken
segítsenek a rászorulóknak. A programban a diáknak ugyancsak lehetősége van az iskola alapítványát egy meghatározott
cél érdekében támogatni.
SegítsVelem – Adni jó!

PontVelem Nonprofit Kft.
www.pontvelem.hu
Budakeszi, 2092, Kagyló utca 1-3.

A karácsonyi gyűjtés menete
Gyűjtési időszak:
- 2015. november 30-tól december 11-ig
Ajándékok elszállítása:
- 2015. 51. hete, december 14-18 között
A gyűjtés menete, kommunikáció a gyerekek felé:
- Otthon szedd össze megunt játékaid, de olyat, ami még használható, jó állapotban van, és
amivel még Te is játszanál, ha nem untad volna meg! Ezeket tedd egy dobozba és írd a
dobozra, hogy milyen nemű és korú társadnak szánnád ezt a csomagot!
- Vidd be az iskolába a dobozt és add oda kapcsolattartó tanárodnak!
A doboznak szállításra alkalmasnak kell lenni. Lehetőleg maximum 60x60x60 cm-es legyen a
doboz legnagyobb mérete, de akár nagyobb ajándékot is elhozunk, ha dobozban van és
könnyen kezelhető. A doboz súlya maximum 30 kg legyen.
Információ az iskoláknak:
- Az elszállítási igényt 2015. december 11-ig kell megadni.
- A csomagok elszállítását a regisztrált kapcsolattartó tanár tudja megrendelni a
www.pontvelem.hu oldalra belépve, a SegítsVelem alatt található karácsonyi gyűjtés
oldalon.
- Amennyiben az iskola nem regisztrált a PontVelem programba, abban az esetben is kell
regisztrálnia a tanárnak, mert csak így tudja leadni a szállítási igényét. Ez nem kötelezi az
iskolát a PontVelem Programban való részvételre.
Mi történik az összegyűlt ajándékokkal:
- A Máltai Szeretetszolgálathoz a 24H futár segítségével eljuttatjuk az iskolákból a
csomagokat, innen a Máltai Szeretetszolgálat 2015. december 18-19-én juttatja el a
rászoruló családokhoz.
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