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KMDSZ 2014/22. számú Hírlevele
Karácsonyi adománygyűjtés – KMDSZ felajánlása
Tisztelt Kollégák!
Kedves Tagtársak!
A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetése – Kohut Balázs közigazgatási
államtitkár úr – a KMDSZ bevonásával karácsonyi adománygyűjtő akciót hirdetett meg.
Az akcióval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy azok a gyermekek is örömmel éljék
meg az ünnepeket, akik olyan családi körülmények között élnek, amelyben a szülők
mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Úgy gondoljuk, hogy egyetlen gyermektől sem
szabad elvenni az ünnepek örömét, biztosítani kell számukra, hogy átélhessék a Karácsony
varázsát.
Egy személyre szóló apró kedvesség, az aktív tett többet ér minden szónál.
A fenti szellemiséghez kapcsolódva a Minisztérium idén először csatlakozik a Baptista
Szeretetszolgálat által szervezett „Cipősdoboz” akcióhoz, illetve nyújt lehetőséget az Oltalom
Karitatív Egyesület részére gyűjtött adományok leadására.
Cipősdobozba zárt szeretet
Az elkészült és összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat
országos önkéntesi hálózatán keresztül fogja eljuttatni a rászoruló gyermekekhez (anyagi
helyzetük miatt mélyszegénységben vagy nagycsaládban élőknek, egészségi állapotuk miatt
kórházban tartózkodóknak, gyermekotthonok lakóinak) az ünnepek előtt.
Idén is, mint már sokadik éve, december közepén kétezer dobozt juttatnak el
Marosvásárhelyre, Böjte Csaba árváinak. Ezeket az ajándékokat másnap a Parajdon
megrendezendő karácsonyi ünnepségen osztják szét a gyermekeknek.
Az Oltalom Karitatív Egyesület a mélyszegénységben élőket és hajléktalanokat
támogatja. Az Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre, akik lelkiismereti
ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett
élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, csoportok és egyének (hátrányos helyzetű
gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és magányosok)
együttérző, segítőkész támogatását. Az Egyesület célja a rászoruló, a társadalom perifériájára
jutott emberek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint a közvélemény
figyelmének feléjük irányítása, a szolidaritás kézzelfoghatóvá tétele.
Az adománygyűjtési akció 2014. november 24-től december 15-ig tart!
Az adományokat a Minisztérium Horvát utcai épületében, a III. emelet 3-as szobában lehet
minden hétköznap 10-13 óra között leadni.

A KMDSZ szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy azok is részt vehessenek az akcióban,
akiknek nem áll módjukban egy egész cipősdobozt megtölteni, de szeretnének a
gyermekeknek ajándékot adni.
Ők az ajándékba szánt tárgyakat az akció időtartama alatt a KMDSZ Irodán (D. ép.
132., 131. szoba) adhatják le, ahol azokat becsomagoljuk és eljuttatjuk a rendeltetési
helyükre.
Segítséget jelent az is, ha jó állapotban lévő, üres cipősdobozt hoznak.
Budapest, 2014. november 27.
Tisztelettel:
Szénási Lajos sk.
a KMDSZ elnöke
*****

Mit lehet adományozni, hogyan kell csomagolni:

1. Oltalom Karitatív Egyesület az alábbi adományokat várja:
Tiszta, jó állapotú használt vagy új fehérnemű, zokni, hálóruha, pizsama, egyéb
ruhanemű, baba törlőkendő, tea, tartós tej, tartós élelmiszer, szappan, tisztítószerek, cukor,
keksz, játékok, mesekönyvek.
2. Baptista Szeretetszolgálat – Cipősdoboz Akció – az alábbi adományokat várja:
•
•
•
•
•

Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok
(extra elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra,
kis képeskönyv
Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal.

