Snehuliaci pre Afriku
8.ročník
Vážení rodičia,
naša škola se rozhodla zapojiť do 8. ročníka projektu Snehuliaci pre Afriku v rámci
spolupráce s českým projektom Snehuláci pro Afriku, ktorého cieľom je pomoc deťom v Afrike
dostať sa k vzdelávaniu.
Akciu organizuje nezisková organizácia Kola pro Afriku, v spolupráci s Gymnáziom, OstravaHrabůvka,p.o. Uvedenou akciou, sa nielen uskutočňuje finančná zbierka, ale aj podanie pomocnej
ruky formou hry a zábavy pre Vaše deti.
Cieľom tejto jednorázovej akcie celorepublikového rozsahu, ktorá prebehne v závislosti na
snehových podmienkach, je postavenie čo najväčšieho počtu snehuliakov, pričom forma pomoci
organizácii Kola pro Afriku je v tom, že se bude vyberať dobrovoľné štartovné za každého snehuliaka.
Akcia prebehne v dopoludňajších/odpoludňajších hodinách, môžete sa jej priamo zúčastniť
aj Vy.
O stavbe snehuliakov boli informováné všetky školy a škôlky na území Slovenskej republiky a
Českej repubiky, preto sa môže stať, že se nám podarí vytvoriť rekord v počte snehuliakov
postavených za jeden deň.
Akcia bude prezentovaná i v médiách, môžeme tak ukázať na Slovensku a v Čechách, že sa
školy vedia spojiť, hrať sa a hlavne vedia pomôcť prospešnej veci pre deti.
Zoznam zapojených škôl a podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránkách
www.snehulaciproafriku.cz.
V minulom roku sa v Českej republike zapojilo do akcie cca 140 škol /na Slovensku to boli 2
školy/ a organizací, firiem a podarilo sa im vyzbierať čiastku 167 000 Kč/ 6 545,17 €. Celkovo sa v
rámci uvedenej akcie počas 7 rokov podporilo touto akciou viac ako 1300 škôl a vybralo sa viac ako
1 567 000 Kč/ 61 414,85 €.
Akcia je výnimočná, originálna s medzinárodným charakterom. O spoločnosti Kola pro Afriku,
sa môžete viac dozvedieť na: www.kolaproafriku.cz , ktorá v Českej republike zhromažďuje staršie a
nechcené bicykle od rôznych darcov. Za uplynulé obdobie sa ich v Čechách podarilo nazbierať viac
ako 60 000. Tieto bicykle sú opravené a zasielané do Afriky deťom, pre ktoré je to jediný možný
spôsob prepravy do školy. Bez bicykla deti v Afrike nedokážu prekonať desiatky kilometrov do
základných škôl. Naše opravené, použité bicykle tak slúžia opäť v Afrike, kde vykonávajú
celospoločenskú službu. Na Slovensku aj touto formou hľadáme dobrých ľudí, ktorí by sa pripojili k
nám a pomohli deťom v Afrike ale aj nášmu životnému prostrediu. Dobro predsa nikdy nekončí a
nemá hranice.

Projektom Snehuliaci pre Afriku by sa malo pomôcť vyzbierať peniaze na prepravu ďalších
bicyklov do Afriky (cca 8000 bicyklov z Čiech sa už podarilo doručiť). Na Slovensku je to druhý ročník a
snáď sa nám podarí pomôcť tiež.
Chceme Vás preto poprosiť, abyste sa na akciu pozerali tak ako my a podporili ju. Príspevok
investovaný do stavby Vášho snehuliaka, pri ktorého stavbe sa Vaše dieťa zahrá, pousmeje,
študentov stmelí a utuží v nich sociálne cítenie je krásny dar. A dúfame, že sa v nich prebudí aj pocit,
že sa zapájajú do niečoho veľkého, výnimočného a ich drobná finančná čiastka prispeje k dobrej,
hodnotovej veci.
Vaši postavení snehuliaci sa zapoja aj formou súťaže o najorginálnejšieho
Odmenu za pomoc v charitatívnej akcii dostanú aj vylosované školy.

snehuliaka.

Pridajte sa prosím k dobrej veci a podporte svoje deti aj k precíteniu dobra pre druhých,
neodmietajte darovať 2 € pre dobrú vec.
Je paradoxné, že práve africké deti nikdy v živote vo svojom domove nepostavili svojho snehuliaka,
kde cesta do školy, je veľmi vzdialená a nie je to každodennou záležitosťou ale častokrát
nedosiahnuteľným snom.
VEĽMI VÁM ĎAKUJEME !
Veríme, že Vás projekt oslovil a pridáte sa k nám.
S úctou a pozdravom
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ambasádorka Slovenska projektu „ Snehuliaci pre Afriku“
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