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- Cadoul din cutia de pantofi
Acţiune umanitară
 Site-ul oficial al campaniei la nivel national http://www.shoebox.ro/
 Site-ul Asociaţiei Micul Beiuşean, care coordonează Campania la
nivelul municipiului şi zonei noastre:
http://miculbeiusean.ro/shoebox-cadoul-din-cutia-de-pantofi-2/
Asociaţia speră să strângă cât mai multe cutii, pentru ca astfel să poată
ajuta cât mai multe cazuri. Asta depinde şi de noi, elevi şi profesori, de toți
cei care se vor oferi voluntari să doneze aceste cadouri.
În caz că doriţi să să şi voi să pregătiţi o cutie din partea voastră, aceasta
trebuie predată între orele 9:00-16:00, în Beiuş, str Horea, nr. 34, d-nei
Carmen Novac. Pe cutie se vor lipi etichete, la primire, cu categoria de
vârstă căreia i se adresează cadoul şi sexul copilului, şi trebuie completat un
tabel cu cei ce le donează.
Aveţi posibilitatea ca joi, 19.12.2013, ora 12:00 şi ora 18:00 să participaţi
la spectacolul de teatru „Fetiţa cu chibrituri", organizat de Asociaţie şi să
aduceţi cu voi cadoul vostru din cutia de pantofi.
Scopul acestui proiect este responsabilizarea copiilor, să înțeleagă că nu
e nevoie de sume mari de bani pentru a ajuta un copil mai sărac, ci e
nevoie să înţelegem că pot să se implice direct cu lucruri pe care ei le au în
stare bună, şi vor să le dăruiască.
Va mulțumim pentru implicare.
JOI, 19.12.2013, ora 09, reprezentanţii asociaţiei vor dărui cadouri
elevilor din şcoala noastră, care au situaţie materială precară, propuşi de
diriginţi. (Sediul BPCE).
Această faptă de suflet va completa acţiunea de LICITAŢIE DE
FELICITĂRI dedicate sărbătorilor de iarnă „Moş Crăciun şi prietenii lui
Père Noël şi Santa Clause” (luni, 16 Decembrie), Acţiunea de vânzare şi
cumpărare de Ornamente şi Aranjamente de Crăciun (marţi, 17 Decembrie),
Acţiunea SNAC, de donaţii de haine şi jucării pentru copii instituţionalizaţi.

