Snehuliaci pre Afriku
8.ročník
Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
verejne prospešná spoločnosť Kola pro Afriku v spolupráci s Gymnáziom, Ostrava – Hrabůvka
pripravuje na december-február 2019/2020 8. ročník originálnej charitatívnej akcie Snehuliaci pre Afriku
s podtitulom Deti pomáhajú deťom.
Nakoľko si veľmi vážime, motiváciu pre školy, môže byť finančná odmena na vybavenie školy vo
výške 300 € alebo vecné dary (výherca bude vylosovaný v programe verejnoprávnej televízie). Do súťaže
by sa mohla zapojiť aj Vaša škola.
Naším cieľom je pripraviť aktivnu, zábavnú činnosť pre žiakov a študentov materských, základných
a stredných škôl po celom Slovensku s hlavným podtextom pomoci. Úspešnosť a jedinečnosť akcie však
závisí práve na počte zúčastnených škôl. Prečítajte si preto prosím, nasledovný text a oslovte Vašich
učiteľov abyste sa ako škola mohli zapojiť do projektu.
Snehuliaci pre Afriku je jednorázová akcia, ktorá prebieha od decembra do februára v závislosti
na snehových podmienok. V jeden deň, ktorý bude upresnený, zapojené školy a škôlky na Slovensku budú
stavať snehuliakov.
V Českej republike na celorepublokovej úrovni, v siedmych ročníkoch bola aktivita veľmi úspešná.
V minulom roku sa do akcie zapojilo viac ako 140 škôl / 2 školy zo Slovenska/a organizácii (cca 200 000
detí), postavilo sa viac ako 6 800 snehuliakov a vybrala sa krásna suma vo výške 167 000 Kč/6 545 €.
Počas 7 rokov sa celkovo vyzbieralo v rámci daného projektu, cca 1 567 000 Kč/ 61 414 € vďaka
zapojenosti viac ako 1300 škôl.
Akcia bude prezentovaná v rozhlase, v televízii, v tlači a na webových stránkách.
Cieľom je postavenie čo najväčšieho počtu snehuliakov, kde forma pomoci organizácii Kola pro
Afriku je v tom, že se bude vyberať dobrovoľné štartovné za každého snehuliaka. Všetky prihlásené školy
budú zverejené na stránkách www.snehulaciproafriku.cz , kde nájdete aj všetky informácie o akcii, ohlasy
v médiách, aktuálne dianie a pod. Na týchto stránkach budú v priebehu akcie zverejnené aj fotky a získané
finančné čiastky.
Každá škola by zároveň nominovala najoriginálnejšieho snehuliaka, z ktorého bude verejným
hlasovaním vybraný absolútny víťaz. Tvorcovia najoriginálnejších snehuliakov budú tiež odmenení
drobnými cenami. Vlastné hodnotenie si môžu zorganizovať aj samotné školy. Pomoc africkým deťom by
sa uskutočnila formou hry, súťaže, pri ktorej sa môžu žiaci stmeliť pre dobrú vec.

Akcia nie je organizačne náročná. Všetky potrebné náležitosti k akcii Vám zabezpečíme a pošleme.
Z Vašej strany ide len o to, aby ste mali chuť sa do akcie zapojiť, prihlásiť sa vyplnením on-line formulára
na www.snehulaciproafriku.cz , zabezpečiť na škole patróna pre danú akciu. Na vybraného patróna
projektu sa budeme obracať a zasielať mu potrebné informácie a pokyny, ktoré sú finálne zabezpečené a
nič sa tak nemusí pripravovať.
Poďme spoločne ukázať, že školy aj na Slovensku sa vedia spojiť pre prekrásnu myšlienku , že
vedia aktívne stráviť niekoľko hodín so svojimi žiakmi a študentami pri stavaní snehuliakov, že sa vedia
zabávať a hlavne pomôcť dobrej veci a že ako školy vieme spolu stáť pri sebe a nie sme nečinní, tam ,kde
sa dá pomôcť.
Čaro celej akcie je v nepredvídateľnosti – nedá sa dopredu naplánovať, kedy bude sneh na celom
Slovensku a tak s napätím všetci čakáme na sneh a na deň, kedy začneme všetci spoločne stavať
snehuliakov.
Nenechajte sa prosím ochudobniť a tento adrenalínový zážitok, z čakania na sneh.
Poďme zaplaviť našu krajinu snehuliakmi a pokúsme sa práve takto paradoxne pomôcť
vzdelávaniu deťom v Afrike, nakoľko práve tam sneh nikdy nepadá a africké deti vo svojej krajine si
nestavajú snehuliakov. Poďme pomôcť k vzdelávaniu deťom tam, kde vzdelávanie nie je každodennou
záležitosťou nakoľko ich školy sú vzdialené niekoľko desiatok kilometrov.
Ak Vás oslovil tento ponukový
list, neváhajte nás kontaktovať, prihláste sa na
www.snehulaciproafriku.cz a čakajte spoločne s nami na sneh, ktorý všetko odštartuje.
Na akékoľvek otázky Vám veľmi radi zodpovieme na: maria.michnova21@gmail.com .
O spoločnosti Kola pro Afriku a jej činnosti sa viac dozviete na: www.kolaproafriku.cz.
Tešíme se na Vašu odpoveď ako aj Váš záujem o akciu.
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