«Τα
παιδιά
βοηθούν
παιδιά»

Εκδήλωση λήξης:
Τετάρτη, 21.03.2018, αίθουσα εκδηλώσεων της DSA,
ώρα 08:00, (1η και 2η σχολική ώρα)

Διοργάνωση:
Μαθητικό Συμβούλιο της DSA

Τι είναι η δράση «Κουτί παπουτσιών»;
Η ιδέα γεννήθηκε το 1996 σε ένα
ταξιδιωτικό πρότζεκτ στην Αργεντινή.
Ορφανά παιδιά, τα οποία ζούσαν σε μια
ετοιμόρροπη ξύλινη παράγκα, έλαβαν ως
δώρο μια μικρή υφασμάτινη κουκλίτσα· για
πολλά από αυτά ήταν το πρώτο δώρο της
ζωής τους!
Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να
προσφέρουμε λίγη χαρά σε παιδιά, τα
οποία έχουν ανάγκη, με τη μορφή ενός
πακέτου με χρήσιμα και όμορφα πράγματα.
Στη DSA αυτή η δράση λαμβάνει χώρα
κάθε χρόνο από το 2015.

Τι κάνει η δράση «Κουτί παπουτσιών»;

•
•
•
•

Υποστηρίζει ξενώνες προσφύγων και
ορφανών παιδιών.
Συνδράμει στην ομαλή κοινωνική
ένταξή τους.
Κινητοποιεί ενήλικες και παιδιά, ώστε
να προσφέρουν τη βοήθειά τους.
Προσφέρει λίγη χαρά σε παιδιά τα
οποία έχουν ανάγκη.

Συσκευασία και σήμανση

•

Παρακαλούμε να μην τυλίξετε ή να μην
κλείσετε με κόλλα τα κουτιά παπουτσιών,
αλλά να τοποθετήσετε απλώς ένα λαστιχάκι
γύρω τους.

•

Όταν το πακέτο προορίζεται για κορίτσι,
σημειώστε επάνω του ένα κόκκινο G (για
Girl) καθώς και την ηλικία.

•

Όταν το πακέτο προορίζεται για αγόρι,
σημειώστε επάνω του ένα μπλε Β (για Boy)
καθώς και την ηλικία.

Τι υπάρχει μέσα σε ένα τέτοιο κουτί παπουτσιών;

•
•

•
•
•

Ρουχισμός: μπλουζάκια, κάλτσες, εσώρουχα…
Είδη ατομικής υγιεινής: σαπούνι, χτένα, βούρτσα,
οδοντόπαστα, οδοντόβουρτσα,
σαμπουάν, τζελ ντους…
Παιχνίδια: λούτρινα, κούκλες, μπάλα, αυτοκίνητο,
τράπουλα…
Σχολικά είδη: πένα, στυλό, μολύβι, ξύστρα, γόμα, μπλοκ
ιχνογραφίας, μαρκαδόροι, εικονογραφημένο
βιβλίο…
Ζαχαρώδη: ζελεδάκια, καραμέλες, ζαχαρωτά, μπισκότα…

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητές μπορεί να ετοιμάσει ένα
τέτοιο κουτί παπουτσιών. Τα είδη δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να
είναι καινούρια, αλλά σίγουρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή
κατάσταση.
Για τη μεταφορά και την υποστήριξη της δράσης θα ήταν
επιθυμητή μια ενδεικτική δωρεά ύψους 5 €.

Παραλήπτες των πακέτων / δωρεών

•

•
•
•
•
•

ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο (ανοιχτός χώρος
φιλοξενίας της Αλληλεγγύης Λέσβου).
Στρατόπεδο προσφύγων στη Χίο.
«Hellenic Ministries» στην Αθήνα
Caritas Αθήνας.
Παιδικός Σταθμός «Munting Nayon».
Ξενώνας προσφύγων «ΗΩΣ».

Παράδοση των πακέτων / δωρεών
Δευτέρα 19.03. και Τρίτη 20.03.2018 από
τις 8:00 στο χώρο μπροστά από την
αίθουσα εκδηλώσεων της DSA.
Τετάρτη 21.03.2018 από τις 09:00:
Όλοι μαζί συμμετέχουμε για τη
μεταφορά και την τοποθέτηση των
πακέτων στα οχήματα μεταφοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες:
Γερμανική Σχολή Αθηνών
Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών
GR 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 6199260-5
Μια πρωτοβουλία των:
Diethelm Schulz, Διπλ. Πληρ.
Christoph Henry-Thommes, Εκπαιδευτικός DSA
Κοινωνική Επιτροπή της DSA
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Τηλ.: 210 6145556
Φορέας: Γερμανική Σχολή Αθηνών

