Vážený pane řediteli,

Rádi bychom Vás oslovili s naší nabídkou spolupráce. Jsme nestátní nezisková
organizace a naším posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Prostřednictvím svých zařízení působíme v oblasti sociální a zdravotní péče.
Na Vás se obracím s prosbou o spolupráci studentů s naší organizací, tedy
konkrétně na veřejné charitativní sbírce Akce cihla. Studenty potřebujeme na
stanovištích k oslovení dárců. Nejde o náročnou fyzickou práci, spíše o motivaci
dárců a osobní přístup.
Sbírky jsou nedílnou součástí našich příjmů na podporu charitní činnosti. Tato sbírka
je určena lidem s mentálním postižením a autismem. Výtěžek bude použit na
dovybavení kavárny Anděl (tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním postižením) a
pro potřebu Chráněného bydlení svatého Michaela.
Letos se bude sbírka konat v termínu od 14.5. – 17.6.2012 na stanovištích v centru
města a v nákupních centrech (Globus, Olympia, Nákupní centrum Kr.Pole).
Zorganizujeme i doprovodné programy a pozveme zajímavé osobnosti z našeho
města.
Naším cílem spolupráce je, aby se i studenti seznámili s lidmi s mentálním
postižením, s prostředím, ve kterém žijí a měli možnost rozvíjet své sociální
cítění a tím je vychovávat k pomoci ostatním.
Při spolupráci nabízíme:
1) ukážeme studentům prostředí, ve kterém lidé s postižením žijí, budou mít
příležitost se s nimi setkat a vnímat i možnost, jak by mohli oni sami pomoci.
2) zajistíme fundované školení komunikace a asertivity, které povedou naši
lektoři. Myslím, že takové školení by mohli studenti uvítat a použít i v osobním
životě.
3) Vyhotovíme každému účastníkovi osvědčení o účasti na charitativní sbírce,
který si může založit do svého portfolia k žádosti o zaměstnání, či přijetí na
VŠ.
4) Přednostně umožníme studentům možnost praxe
Prosím, zvažte možnosti poskytnutí studentů na tuto akci a možný přínos, který to
bude mít pro ně i pro výchovný proces a podporu ze strany Vaší školy.
Naučme už teď mladé lidi, že je potřeba mít sociální cítění. Vychováváme je tak i pro
sebe, až naše generace bude potřebovat sociální pomoc.
A k tomu se jistě připojí i Vaše škola.
Děkuji za Váš čas a ochotu a těším se na spolupráci.
Barbora Burešová
Koordinátorka sbírky
Tel: 545 210 672, mob: 731 402 601

